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Barn- och
utbildningsnämndens
verksamhetsberättelse 2015/16

Inledning
Barn och utbildningsnämndens uppdrag och syftet med utbildningen
Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter styrs av Skollagen, (2010.800) förordningar och
läroplaner tillsammans med den kommunala styrningen. Verksamheten tar sin utgångspunkt i
Skollagens (2010:800) skrivning i 1 kap. 4 §:
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den
ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det
svenska samhället vilar på.
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de
utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att
tillgodogöra sig utbildningen.
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till
aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Det innebär att det övergripande målet för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet är att alla
barn- och elever ska
nå målen, så som de formuleras i de nationella styrdokumenten. Vidare ska alla elever utvecklas så
långt det är möjligt, utifrån sina egna förutsättningar. I alla beslut som fattas, ska barnets bästa vara
utgångspunkt, och det är utvecklingen mot dessa mål som barn- och utbildningsförvaltningen mäter.
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Skollagens (2010:800 4 kap 3§) krav på systematiskt kvalitetsarbete (SKA) innebär att huvudman,
förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar
resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen.

Underlag och rutiner för att ta fram verksamhetsberättelsen
Verksamhetens resultat följs upp utifrån tre avstämningstillfällen kopplade till verksamhetsplanens
inriktningsområden. Inledningsvis tas resultaten fram och analyseras på respektive enhet, därefter i
ledargruppen och sedan tillsammans till barn- och utbildningsnämnden. Utifrån dessa analyser skapas
de tre avstämningspunkterna som tagits fram för förvaltningens systematiska kvalitetsarbete:
Samverkan, inflytande och delaktighet, Normer och värden samt Kunskap, utveckling och lärande.
Dessa områden analyseras och bedöms av tjänstemän och nämndledamöter i relation till vad
forskning och beprövad erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt. Utifrån de områden som analysen
genererar, fattas beslut om utvecklingsinsatser till kommande års verksamhetsplaner både på
huvudmanna- och enhetsnivå. Det systematiska kvalitetsarbetet genererar också tre
avstämningsrapporter som delges nämnden och som tillsammans utmynnar i verksamhetsplanen.
2016 års verksamhetsberättelse bygger på de tre rapporter som tagits fram under läsåret 2015/16 och
det är första gången som vi fullt ut följer den rutin för systematiskt kvalitetsarbete som beslutades
våren 2015.

Förskolan
Förskolans del i verksamhetsberättelsen bygger på det fantastiska arbete som bedrivs i förskolans
pedagogiska vardag. Detta arbete analyserar varje förskolechef och lämnar in i form av delrapporter
till förvaltning som sedan sammanfattas till barn- och utbildningsnämnden. Berättelsen bygger även
på dialoger vid möten på verksamhetskonferenser men också på dialoger som förts tillsammans med
nämnden vid temadagarna samt de nedslag förvaltningen gör i form av verksamhetsbesök.
Förskolorna i Västerviks kommun är på en gemensam förändringsresa som handlar om att utveckla
den pedagogiska verksamheten på ett sådant sätt att barnen ges bästa förutsättningar för att utvecklas
och lära. Sedan förskolans läroplan kom förändrades och försköts uppdraget från daghem till
förskola. Förskolan ska i första hand vara till för barnen och deras rätt till en pedagogisk verksamhet
tillsammans med andra barn. Detta har inneburit att alla i förskolans verksamhet arbetat intensivt
med att också förändra sin syn på barn och sin syn på kunskap och lärande. Det är först när jag som
pedagog blir medveten om att olika barnsyner genererar olika handlingar i praktiken som det uppstår
en förståelse för hur jag kan förändra mig själv och mina handlingar. Det är i detta spänningsfält
Västerviks förskolor befinner sig. Under de senaste åren har förvaltningsledning och
förskolecheferna arbetat med sin förståelse för hur ett sådant förändringsarbete kan ledas och vilka
steg som behövs i en organisation för att hålla en riktning i det arbetet. I ett långsiktigt
förändringsarbete uppstår lust och nyfikenhet, men också motstånd och olika hinder på vägen. Då
krävs det kunskap, mod och uthållighet att se motståndet och svårigheterna som ”motorn” i själva
förändringsarbetet och att det i sig tar tid innan vi ser resultat.
I detta långsiktiga arbete vill förvaltningen skapa förutsättningar för att en förståelse kring uppdraget
fördjupas, och då är tid och uthållighet viktigt. Alnervik och Nilsson (2015) beskriver att en
gemensam syn kan bli ”ett resultat av ett gemensamt ”görande”, tänkande, reflekterande och arbete med att
förändra och utveckla en verksamhet där nya pedagogiska idéer eller redskap t.ex. pedagogisk dokumentation, skapar
förutsättningar för förändring genom de spänningar, motsättningar och dialoger som de ger upphov till när de
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introduceras i verksamheten”. Det är i förståelsen jag blir en stark pedagog med argument, skäl och syfte
för de handlingar som sker tillsammans med barnen.
Denna verksamhetsberättelse inleds med att beskriva nyckeltal som förutsättningar i verksamheten.
Sedan följer ett avsnitt som handlar om måluppfyllelse – resultat och analys.
Prioriterade utvecklingsområden i barn‐ och utbildningsnämnden verksamhetsplan
2016
Med utgångspunkt i det systematiska kvalitetsarbetet för 2014/2015 prioriterades följande
utvecklingsområden i barn- och utbildningsnämnden verksamhetsplan för 2016.
 Alla förskolor ska ha välfungerande system för att dokumentera och utveckla verksamheten.
Detta kan ske genom pedagogisk dokumentation (uppföljning, utvärdering och utveckling).
Genom att utveckla den pedagogiska dokumentationen kommer verksamheten och det den
erbjuder barnen att synliggöras. Dokumentationen kommer på ett tydligare sätt visa hur
förskolan arbetar med läroplanens alla mål för barns utveckling och lärande, samt hur detta syns i
miljöerna. Dokumentationen kan även användas som underlag i utvecklingssamtal, vilket borde
leda fram till en större delaktighet och kunskap om förskolans uppdrag för föräldrarna. Här kan
med fördel digitala verktyg användas.
 Förskollärarnas uppdrag behöver fokuseras för en fortsatt utveckling av förskolornas
pedagogiska arbete liksom arbetet med att förskolan ska vila på en vetenskaplig grund.
Förskollärarna ska vara en pedagogisk motor på förskolan och ansvara för utvecklingen och
fördjupningen av arbetet. Arbetslaget har också ett ansvar för att det pedagogiska arbetet
utvecklas, en samsyn kring de olika uppdragen behöver fortsätta utvecklas.
 Fortsatt arbete med att skapa goda förutsättningar för asylsökande och nyanlända barn i
förskolan. I förskolans verksamhet synliggörs flerspråkighet och kulturell mångfald i pedagogisk
dokumentation, genom bilder, material, skriftspråk, musik, böcker, dans, konst, digitala verktyg
etc. Ett arbete pågår med att ta fram en plan för mottagande i förskolan.
 Arbetet med att motverka kränkningar och främja likabehandling följs lokalt och centralt.
 Inventera förskolans lokaler med fokus på det pedagogiska uppdraget (beskrivs under rubriken
förutsättningar)
 Miljö och material i förskolan. Det finns en strävan att starta ett kreativt återanvändningscenter
där tanken är att, i nära samarbete med lokala företag på orten, samla in rest- och spillmaterial
som barnen fritt kan experimentera, utforska och skapa med. Tanken är att detta också kan
utvecklas till en mötesplats för pedagoger, för att ha workshops och annan fortbildning.
Önskvärt är att ha en ateljérista och en pedagogista knuten till verksamheten. Ytterligare ett
utvecklingsområde som handlar om miljö och material är att förskolorna behöver inventera sitt
material med utgångspunkt i att arbeta kemikaliesmart. Ovanstående perspektiv är också av stor
vikt att täcka in om arbetet med ett återanvändningscenter blir verklighet.
 Strategisk rekrytering
För att stödja ovanstående prioriterade utvecklingsområden har flera insatser genomförts, dessa
beskrivs vidare i följande avsnitt.

Strukturella förutsättningar
Andel barn i förskolan i åldern 1‐5 år
I Västerviks kommun är det fler föräldrar än föräldrar i kommungruppen och riket som väljer
förskola till sina barn. Andelen barn i åldern 1-5 år som har plats i förskola i Västerviks kommun är
relativt stabilt. År 2015 hade 87 % av barnen plats i förskolan samt 2 % i pedagogisk omsorg
(familjedaghem). Samma år var motsvarande siffra 83 % för kommungruppen och samtliga
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kommuner. Detta torde vara en viktig faktor då forskning pekar på förskolan som en viktig
förutsättning för barns utveckling och lärande. Bland annat Sven Perssons forskning (2010)visar att
förskolan har särskild betydelse för barn från resursfattiga familjer.
En tendens är att allt fler barn är längre dagar i förskolan, det är inte ovanligt att barnens vistelsetid i
förskolan är cirka 50-55 tim/vecka.
Inskrivna barn per årsarbetare
Nedanstående diagram visar att antalet barn per årsarbetare (kommunal förskola) har gått från 5,6 år
2013 till 5,3 år 2015, vilket innebär att Västerviks kommuns förskolor nu ligger i paritet med riket
och något under kommungruppen. Förskolecheferna lyfter i sin analys fram att samtlig personal i
förskolan ingår i statistiken vilket innebär att även de som har vikariepooler finns med samt
assistenter. Å ena sidan är det positivt och glädjande att antalet barn per medarbetare har minskat
något men å andra sidan ser vi också att barnen vistas i förskolan allt längre dagar vilket gör att
bemanningen under en hel dag kan variera utifrån beläggningen på förskolan. Detta perspektiv
behöver finnas med vid tolkningen av statistiken. Flödet av inskolningar under året är ytterligare en
aspekt som blir viktig att ta hänsyn till, när det gäller upplevelsen av barngruppens storlek och
förmågan att arbeta med olika grupper i verksamheten. En ytterligare mätpunkt under våren kommer
att införas.

Diagram 1 Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola. Källa: Kolada

Utbildning och kompetens
Av statistiken framgår att andelen årsarbetare med pedagogisk högskolexamen över tid har gått ned i
Västerviks kommuns förskolor (diagram 3). Detta beror förmodligen främst på pensionsavgångar i
relation till det svåra rekryteringsläget som råder i kommunen och riket då det finns en stor
efterfrågan av förskollärare i landets kommuner. Västerviks kommun ligger fortfarande över riket
men något under kommungruppen. Detta innebär att det har skett en försämring då det år 2013 var
64 % årsarbetare med högskoleutbildning.
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Diagram 3 Andel årsarbetare med högskoleutbildning Källa: Skolverkets Kommunblad

Genom revideringen av förskolans läroplan har kraven på förskollärares ansvar och kunskaper
skärpts inom olika målområden och deras kompetenser ska, förutom kunskap om barns lärande och
utveckling också omfatta olika kunskapsområden såsom språk, matematik, naturvetenskap och
teknik samt didaktiska kunskaper. Utbildningsnivån och den fortsatta kompetensutvecklingen har
betydelse främst för förskolepersonalens professionella självständighet, deras reflektionsförmåga och
förståelse av förskolans uppdrag. (Skolverket rapport 433).
På kommunens förskolor fanns det vid tidpunkt för höstterminens start, 234 tillsvidareanställda
förskollärare och 96 barnskötare med tillsvidareanställningar. För närvarande finns dessutom 24
anställningar som obehöriga förskollärare enligt skollagen samt 18 barnskötare utan utbildning. Om
tendensen med färre förskollärare fortsätter så kommer det att, över tid, finnas anledning att tänka
kring organisationen i hela kommunen. Det är generellt svårt att rekrytera förskollärare och det är en
brist på vikarier i verksamheterna.17 legitimerade förskollärare har fått del av det statliga
lärarlönelyftet.
Sammanfattningsvis kan konstateras att andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning har
minskat i Västerviks kommun. Mot denna bakgrund är det väsentligt att fortsätta arbetet med att
utveckla förskolornas kvalitet och stärka förskollärarens professionella uppdrag för att Västerviks
kommuns förskolor ska vara en attraktiv arbetsplats.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Alla förskolechefer arbetar kontinuerligt med att följa upp arbetsmiljöfrågor på respektive förskolor.
Ambitionen är att arbetsmiljöfrågan är en återkommande punkt vid APT. Skyddsronder sker
kontinuerligt på alla förskolor och dessa ligger sedan som underlag för handlingsplaner och
åtgärdsplaner, i detta arbete har intendenten ett särskilt ansvar för genomförandet. De psykosociala
skyddsronderna ansvarar förskolechef för. Ett arbete är initierat kring lokala skyddskommittéer som
kan stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet i förskolorna.
Resultatet av medarbetarenkäten som genomfördes under hösten 2016 pekar bland annat i riktningen
att den psykosociala arbetsmiljön behöver förbättras. Detta är ett arbete som också tydliggjorts i och
med en ny förordning om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 har trätt i kraft. Den
organisatoriska arbetsmiljön är resultatet av hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut
fattas. Det kan handla om ledning, styrning, resurser och ansvar och om samarbete och stöd. Med
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utgångspunkt i resultatet av medarbetarenkäten sker analys och framtagande av handlingsplan på
varje enhet. Detta arbete följs och stöds av HR och förvaltning.
I det förändrade uppdraget med ett förstärkt ansvar för dokumentation och för den pedagogiska
verksamheten för förskollärarna så uppstår det lätt en osäkerhet i yrkesrollen och därför ser
förvaltningen att det är särskilt viktigt att stödja förskollärarrollen på olika sätt. Det gör vi genom
olika utbildande insatser samt nätverk där det blir möjligt att dela sina erfarenheter med varandra
kollegialt. Inom uppdraget avlasta lärare/förskollärare har arbetet varit inriktat mot att skapa
förutsättningar för kollegialt lärande och gemensam tid som förläggs i scheman. Med anledning av
detta har ett långsiktigt arbete genomförts tillsammans med Lärarförbundet för att förändra tidigare
arbetstidsavtal där inriktningen mer handlade om individuell tid. Från och med 1 januari 2017 träder
ett nytt avtal i kraft och implementering sker under våren 2017.
Ett annat stöd i arbetet med att utveckla en god arbetsmiljö är den nya hälsopolicyn som
kommunfullmäktige beslutat om som kan skapa bättre förutsättningar för välmående på olika sätt
genom uppmuntran till fysisk aktivitet och andra aktiviteter som ger välbefinnande i livet.
Barngruppens storlek och sammansättning
Nedanstående diagram visar att antalet barn per avdelning i Västerviks kommun har minskat från år
2013 då 17,3 barn var inskrivet per avdelning till år 2015 då antalet barn per avdelning var 16,4.
Preliminär statistik från SCB:s återrapport per den 15 okt 2016 visar att antalet barn per avdelning
minskat ytterligare något till drygt 15 barn per avdelning. Denna minskning står förmodligen delvis i
relation till statsbidraget kommunen ansökt om (se mer nedan under rubriken statsbidrag).
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Diagram:5. Antal barn per avdelning. Källa: Skolverkets Kommunblad

”Sammantaget visar forskningen att barngruppernas storlek har betydelse för barns trygghet, utveckling och lärande.
Det finns inget vetenskapligt stöd för att det skulle finnas en viss optimal storlek för barngrupperna i förskolan.
Forskningen ger dock stöd för att barngruppens storlek bör ha samband med barns ålder, 1–3 år respektive 4–5 år.
Det vill säga barngruppen bör vara mindre ju yngre barnen är. Ett riktmärke för barn gruppers storlek i förskolan
bör anpassas efter barnens ålder (1–3 år respektive 4–5) år och relateras till ett antal faktorer. Mot den ovan
redovisade bakgrunden kan ett riktmärke för antal barn i en barngrupp i förskolan sättas till 6–12 för barn i åldern
1–3 år respektive 9–15 för barn i åldern 4–5 år. Riktmärket ska tolkas som något att förhålla sig till och ska inte
ses som statiskt. Det kan således vara både färre eller fler barn i en barngrupp än vad riktmärket anger. (Allmänna
råd förskolan, rev 2016).
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Förskolecheferna organiserar så att de yngsta barnen (1-2år) finns i mindre barngrupper dock inte i
nivå med framtagna riktmärken. I åldersgruppen 3-5 år är gruppstorleken betydligt högre än 15 barn.
För att hålla sig inom ramen för regeringens riktmärken krävs ytterligare lokaler och personal. I
Västerviks kommun strävar förskolorna efter att utveckla lärmiljöer och dela gruppen barn i mindre
grupper under delar av dagen.
I Västerviks kommun sker barngruppens sammansättning på olika sätt. Förskolechef ansvarar för
förskolans organisation och utifrån en kartläggning planerar förskolechefen barngruppernas storlek
och sammansättning. Det kan handla om att utifrån ålder dela in barnen i grupper för att tillgodose
barnens behov på bästa sätt. I de yngre åldrarna kan det exempelvis vara färre barn. Om förskolechef
upplever att det inte fungerar tas kontakt med verksamhetschefen för förskolan.
Statsbidraget för att minska barngruppernas storlek
Några förskolor beviljades statsbidrag för att minska barngruppernas storlek under 2015/2016.
Bidraget beviljas läsårsvis och en ny ansökan blev beviljad för 2016/2017. Några av förskolorna har
haft möjlighet att utöka verksamheten med ytterligare en avdelning och på så sätt kunnat dela barnen
på fler avdelningar. En förskola minskade det totala antalet barn på förskolan och kunde samtidigt
dela barnen i flera grupper. Förutsättningarna för att söka bidraget är mycket begränsade och
ytterligare ett problem med bidraget är att det inte finns någon självklarhet att en förskola som sökt
om bidrag ett år blir beviljade detta vid en ny ansökningsomgång, denna förutsättning gör att
verksamheten över tid är svår att planera.
Tillgång på förskoleplatser i kommunen
Det har varit, och är, en utmaning att erbjuda alla barn plats i förskolan då förändringar av strukturen
sker relativt snabbt. Exempelvis var så fallet i Ankarsrum på Lindens förskola som under relativt kort
tid fick ett förändrat barnantal och därför inte kunnat erbjuda alla som barn plats på den önskade
förskolan inom fyra månader på förskolan.
Förskolorna i norra delen av staden blir oftast fullbelagda tidigt under höstterminen. Ekbackens
förskola (södra staden) är den förskola som har ett utrymme för att ta emot fler barn och därför
erbjuds föräldrar plats på den förskolan även om man bor i norra delen av staden.
Under vårterminen 2016 öppnades en ny avdelning på förskolan Älvdansen. Där erbjöds allmän
förskola för de asylsökande barnen som hade sitt boende på Lysingsbadet. Här fanns en
förskollärare, en arabiskt talande personal samt en barnskötare. Verksamheten integrerades delar av
tiden med övrig verksamhet på förskolan. Detta visade sig bli ett bra välkomnande för barnen och
familjerna. Verksamheten avslutades i samband med att flytt skedde från Lysingsbadet.
Sammanfattningsvis kan sägas att förskolechefer och pedagoger har visat stor flexibilitet och
öppenhet i arbetet med att ställa om verksamheter och planerat och tänkt nytt och ibland under
relativt kort tid öppnat nya avdelningar.
Lokaler
Hösten 2016 har två nya förskolor invigts. Förskolan Arabia i centralorten och förskolan Backsippan
i Blackstad.
Under våren 2016 genomfördes en lokalinventering med utgångspunkt i förskolans pedagogiska
uppdrag. Inventeringen visar att standarden är genomsnittligt hög men det finns lokaler som markant
avviker från övriga. Flera förskolor är byggda under perioder då verksamheten präglades av trygghet
och omvårdnad, där rutiner såsom vila och mat hade den största platsen i rummen. Mot denna
bakgrund saknas ibland ändamålsenliga rum utifrån läroplanens uppdrag, med material som
9
Fastställd bun 2017-03-07 § 20 Dnr 2017/51-042

inspirerar barnen att arbeta med många olika språkliga uttryck. Som en följd av lokalinventeringen
fattade barn- och utbildningsnämnden bland annat beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att ta
fram en lokalförsörjningsplan som också tar sin utgångspunkt i inventeringen och prognoser om
barn i förskolan.
Måltider i förskolan
Enligt skollagen ska förskolan stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg
omsorg. Av allmänna råd för förskolan framgår att ”begreppet omsorg ingår även att barnen serveras varierade
och näringsriktiga måltider” (s.16). Enligt Livsmedelsverket är det viktigt att frukost, lunch och
mellanmål serveras på regelbundna tider och att det inte är för lång tid mellan måltiderna. I
Västerviks kommun finns riktlinjer för kosten i förskolan:
http://www.vastervik.se/globalassets/utbildning-och-forskola/kost/riktlinjer-forskolan-130117.pdf
I Västerviks kommun finns en variation vad det gäller om barnen i förskolan äter i matsalar eller om
måltiderna serveras på den befintliga avdelningen där undervisningen bedrivs. Då måltiderna serveras
i matsalar blir det andra förutsättningar på avdelningarna eftersom man inte behöver trängas med alla
bord och stolar. Även projekt kan få fortsätta ”att leva” kvar i miljöerna. På förskolor där måltiderna
serveras på avdelningarna utför pedagogisk personal en del av kosthanteringen som exempelvis
tömma kylskåp, disktrasor som ska bytas, temperatur i kylar.
Förskoleteamet
Idag består förskoleteamet av specialpedagog, psykolog och socionom. Huvudinriktningen på
förskoleteamets insatser är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, bara i mycket liten
utsträckning utredande och behandlande. I praktiken får förskolorna hjälp i form av
handledning/konsultation till förskolepersonal och förskolechefer, observationer av miljön och i
vilken utsträckning den är anpassad efter barnens behov, utbildningar och nätverksmöten med övriga
aktörer (ex. Föräldrastöd, BHV, Habiliteringen, Socialförvaltningen). Förskoleteamets samarbete
med mottagningsgruppen inför skolstarten av barn med extraordinära behov kommer att fortsätta
liksom samarbetet med förvaltningsledningen i mera övergripande frågor som rör förskolorna i hela
kommunen.
Förskoleteamet får in ca en ansökan per vecka och förskolornas frågeställningar är till allra största del
individinriktade och fokuserar på samspel och beteenden (ex. impulskontroll). Till viss del efterfrågar
förskolorna också hjälp med barns språkliga, kommunikativa, emotionala och sociala utveckling samt
hjälp med anknytning och självkänsla. Personalen efterlyser också konkreta verktyg i vardagen ex.
tecken som stöd samt strategier och förhållningssätt. Ett nytt område som man vill ha hjälp med är
hur man ska bemöta nyanlända barn och familjer och deras problemställningar ex. språkliga hinder,
kulturkrockar, stora funktionsnedsättningar och trauman. Förskoleteamets ambition är att gå från
det individinriktade perspektivet till det organisatoriska perspektivet i ansökningarna till
förskoleteamet och samtidigt erbjuda ett större antal hälsofrämjande och förebyggande insatser än
vad som erbjuds idag. Under kommande läsår inleder därför förskoleteamet ett arbete för att
tydliggöra uppdraget och för att se över teamets insatser. Teamet kommer att se över
ansökningsförfarandet och involvera förskolechefer och förvaltningsledningen i den översynen. En
strävan är att arbeta ännu mer i enlighet med läroplanen och elevhälsoplanen samt ha en gemensam
beskrivning av förskoleteamets uppdrag.
Kompetensutveckling
Under året har sammanlagt ca 70 förskollärare studerat inom ramen för förskolelyftet i kursen
”dokumentera, utvärdera och utveckla förskolan”. Under höstterminen 2016 har förvaltningen
tillsammans med förskolechefsgruppen bildat två nätverksgrupper med alla som gått denna
utbildning i förskolelyftet. Syftet har varit att fördjupa kunskaperna kring pedagogisk dokumentation
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och att lyssna in vad förskollärarna själva säger att de behöver framåt i sin yrkesroll. Förskolorna
beskriver också att de under året arbetat lokalt med kompetenshöjande insatser kring miljö och
material samt projekterande arbetssätt. Litteraturläsning har varit ett starkt incitament i
verksamheterna under året samt studiebesök på andra förskolor.
Under året har även två centrala kompetensutvecklingsdagar genomförts med fokus på modersmål
och flerspråkighet i förskolan. Mer specifikt har de två dagarna handlat om:
– Flerspråkighet genom estetiska uttryck och normkritiskt arbete
– Flerspråkighet och interkulturellt förhållningssätt
Resursfördelning
Enligt skollagen (2010) och förskolans läroplan (Lpfö 98/10) ska hänsyn tas till barnens olika
förutsättningar och behov. Enligt läroplanen innebär det att verksamheten inte kan utformas på
samma sätt överallt och att förskolans resurser inte ska fördelas lika. Resurser fördelas till enheterna
genom en barnpeng. Barnpengens bas är lika för alla enheter i kommunen men till de fristående
tillkommer en rad tillägg så som hyra och administration. Principen här är likabehandlingsprincipen.
Barnpengen är högre för 1-2 åringarna och lite lägre 3-5 åringarna.
Till detta kommer en SALSA fördelning på 10 % av den totala ramen för förskolan som fördelas ut
på enheterna. Genom denna fördelning kompenseras enheterna olika beroende på socioekonomiska
faktorer. Detta ligger i linje med principen att undervisningen ska anpassas till elever och barns så att
alla ges lika förutsättningar för att lyckas oavsett bakgrund. Under 2016 har även tilläggsbelopp
skickats ut till enheter där det funnits barn med behov av extra stöd.
Av geografiska skäl har Västervik kommun ett antal enheter med särskilt små barn- och elevgrupper.
Dessa enheter kan inte fullt ut finansiera sin verksamhet genom barn - och elevpengsystemet varför
ett särskilt stukturbidrag utgår till dessa. Inom förskolan utgår ett stukturbidrag om 50 % av en
viktad barnpeng till enheter med färre än 15 barn. Det vill säga har en enhet 10 barn erhålls en
ersättning om 5*0,5 barnpeng för de tomma platserna.
Under våren 2017 kommer en uppföljning av resursfördelningsmodellen att genomföras.
Barn med annat modersmål än svenska
Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både
det svenska språket och sitt modersmål (Skollagen, kap 8 10 §). Barn med utländsk bakgrund som
utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom
andra områden.
Under året har sammanlagt 145 ansökningar från förskolechefer kommit till modersmålsenheten och
i nuläget finns modersmålsstöd i from av modersmålslärare i följande språk på kommunens
förskolor: arabiska, bosniska-kroatiska-serbiska, somaliska, albanska, tyska, kurmanji, franska,
romani, finska och thailändska.

Kunskap, utveckling och lärande
Förskolan ska arbeta för att skapa möjligheter för barns lärande och utveckling inom flera
kunskapsområden. Förskolans läroplan ger inga detaljerade anvisningar om hur allt detta ska gå till
men verksamheten ska vila på vetenskaplig grund. Skolverket skriver, ”begreppet vetenskaplig
grund/förhållningssätt innebär att kritiskt granska, pröva och att sätta enskilda faktakunskaper i ett sammanhang”.
Arbetslagets och den enskilda pedagogens kunskap är avgörande för på vilket sätt verksamheten
genomförs. Pedagogers möjligheter till reflektion kring hur teorier och olika teoretiska perspektiv blir
till handling i en praktik är en viktig förutsättning. Förmågor som då blir viktiga är att självständigt
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urskilja, formulera och lösa problem. Att kritiskt granska resultat för att kunna förhålla sig till dem i
sitt eget arbete och i de sammanhang där man själv är som pedagog. För att göra detta möjligt
behövs både en organisation som försätter mig i reflektion och också ett verktyg för att dokumentera
dessa processer.
Skolverkets stödmaterial visar att pedagogisk dokumentation kan vara det verktyget och som i det
arbetet kan hjälpa oss att få fatt i och göra bedömningar av i vilken mån barnen erbjuds den
verksamhet som de har rätt till enligt styrdokumenten. De flesta förskolor har idag påbörjat ett
förändringsarbete med pedagogisk dokumentation som grund. Förskolelyftet där ca 70 förskollärare
samt förskolechefer har studerat har bidragit till att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på
förskolorna.
Under året har förskolecheferna organiserat så att arbetslag mer kontinuerligt och systematiskt kan
arbeta med pedagogisk dokumentation. Förskolecheferna har skapat pedagogiska reflektionsgrupper
med representanter från olika avdelningar för att stärka det pedagogiska arbetet och skapa en starkare
lärande organisation med en gemensam syn på barn och lärande. Några förskolor har skapat olika
ansvarsområden där olika pedagoger är ansvariga för ett specifikt område, ex torgetansvarig, IT
ansvarig, miljöansvarig.
Centrala nätverk har startats för att skapa förutsättningar för kollegiala möten i hela kommunen
samtidigt som lokala nätverk formas inom och mellan förskolor.
Av förskolornas systematiska kvalitetsarbete framgår att barnen erbjuds tillfällen för att utforska
naturvetenskap (kemi, biologi, fysik) och teknik genom att miljöerna är i förändring och att material
tillförts. Flera pedagoger har gått NTA utbildning i vatten och luft. I de centrala nätverken läses
gemensam litteratur som handlar om förskolan naturvetenskap i praktiken med koppling till
pedagogisk dokumentation och ett utforskande arbetssätt.
Många beskriver också att verksamheten erbjuder tillfällen för barnen att använda sig av matematik i
sitt utforskande. Även här handlar det om att utveckla miljöer där det finns tillfällen för barnen att
utveckla sitt matematiska tänkande. Exempelvis som att räkna, sortera, ösa, hälla, jämföra. Det pågår
ett arbete med att barnen får möjlighet att utveckla sitt språk i tal och skrift. En förskola har under
våren inrett ett bibliotek. En annan förskola har arbetat med att granska all litteratur ur ett
normkritiskt perspektiv. Många vardagliga situationer i förskolan beskrivs som viktiga tillfällen att
vara i dialog med barnen och använda sig av ett rikt språk. Ett språkligt lärande blir bäst genom att
språket används i meningsfulla sammanhang i vardagen. Förskolorna är i färd med att utveckla
miljöerna så att barnen har tillgång till material för arbete med bild, färg och form. Pedagoger har
också erbjudits möjlighet att delta i workshop som handlar om lera. En förskola har en ateljerista
anställd och ytterligare en förskollärare ska studera till ateljerista. Ytterligare en förskollärare ska
studera till pedagogista. Flera förskolor läser boken ”skapande barn” för att utveckla ateljéer på
förskolorna. Dans beskrivs av flera förskolor som ett språk/uttryckssätt som vi inte är så bra på att
använda oss av i förskolan. En förskola har anställt en danspedagog för att utveckla arbetet.
Lärande och utveckling är ett område som föräldrarna skattar mycket högt i förskolan, detta
framkommer i resultatet av föräldraenkäten.
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Mitt barn lär sig nya saker och utvecklas positivt genom den
verksamhet som bedrivs i förskolan/familjedaghemmet.

Förskolans/familjedaghemmets verksamhet väcker mitt barns
nyfikenhet och lust att leka och lära

Förskolans/familjedaghemmets utemiljö inspirerar mitt barn till lek
och lärande.

Mitt barn får den hjälp och stöd som hen behöver för att delta i
verksamheten på förskolan/familjedaghemmet.

I analysen framkommer att det är en variation mellan och inom förskolorna som handlar om hur
man lyckas med att fördjupa arbetet tillsammans med barnen med utgångspunkt i barns frågor,
tankar och hypoteser och kopplingen till läroplanens kunskapsområden. När pedagoger, tillsammans
med barnen, utforskar olika områden så upptäcker vi att vi behöver kunskaper i läroplanens olika
målområden för att kunna föra utforskandet framåt med barnen så att en fördjupning sker. Vi ser att
processen oftast stannar av annars. Barnens förutsättningar för att få rika tillfällen tillsammans att
utforska, kommunicera och uttrycka sig på många olika sätt utifrån läroplanens intentioner är starkt
kopplat till pedagogens kunskap, vilket kan sägas utgöra ramen för barns lärande.
Att följa det enskilda barnets utveckling och lärande i någon form ställer stora krav på de som
dokumenterar, inte minst ur en etisk aspekt. I Västerviks kommun har förskolan tidigare haft ett
synsätt där det utvecklingspsykologiska perspektivet styrt starkt och då också utformat ett sätt att
dokumentera barnet. Dokumentationen har då handlat om barns motoriska, sociala, språkliga och
kognitiva utveckling, hur barnet är. Idag har förskolan ett annat uppdrag att också följa barns
lärprocesser och då det förändrade kunnande i dessa lärprocesser. Läroplanen tydliggör också att
barns utveckling och lärande ska ställas i relation till de förutsättningar som förskolan erbjuder. Ett
förtydligande kring områden som naturvetenskap, matematik och teknik har också gjorts. Att
förändra dokumentationen utifrån dessa olika sätt att se på verksamheten kräver också en del
kompetensutveckling framförallt i att förstå hur olika teoretiska perspektiv styr vårt sätt att se på
barn och vilken verksamhet vi vill erbjuda barnen. Detta beskrivs också av våra främsta forskare
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Dahlberg, Pramling, Sheridan. Med detta som utgångspunkt har det varit angeläget i vårt
utvecklingsarbete i Västervik att börja i barnens förutsättningar. Att skapa en förståelse för uppdraget
och därigenom förändra verksamheten. Först när vi erbjuder en förskola som har rika miljöer med
ett brett utbud, där vi arbetar tillsammans med att utforska och fördjupa barnens intressen. Vi
behöver fortsätta att skapa former för att dokumentera hur det enskilda barnets förändrade
kunnande sker. Under 2017 kommer ca 70 förskollärare som tidigare gått 7,5 hp i Förskolelyftet att
utveckla den pedagogiska dokumentationen i ett nätverk. Nätverket kommer att ledas av Karin
Alnervik.
I förskolan finns olika digitala verktyg som ex Ipads, projektorer. I analysen framkommer en relativt
stor variation kring hur dessa verktyg används i undervisningen på förskolorna samt i arbetet med
den pedagogiska dokumentationen. För att de digitala verktygen ska väcka nyfikenhet, lust och
intresse att lära behövs stöd och inspiration på förskolorna. Mot denna bakgrund finns ett behov av
att fortsätta arbetet med att ta fram en IKT plan samt att erbjuda mötesplatser för kollegialt lärande
mellan förskolor ex i form av workshop både kring IKT och kring naturvetenskap, matematik och
teknik, samt hur vi kan arbeta med barns olika förmågor till att uttrycka sig.
I den gemensamma analysen framkommer att alla förskolor är i ett förändringsarbete vad det gäller
att skapa fysiska lärmiljöer för barnen utifrån ett mer verkstadsliknande koncept för att stödja alla de
förmågor som uttrycks i läroplanen. Förskolechefsgruppen har påbörjat ett arbete med att ta fram en
basmiljö för förskolorna med utgångspunkt i vilka miljöer och vilket material barnen har rätt till
enligt våra styrdokument. Några workshops kring miljö och material har erbjudits centralt under
HT16.
Det pågår ett tillsynsprojekt som handlar om en giftfri förskola. Förskolor i Västerviks kommun har
besvarat en enkät och tio förskolor kommer att få besök av miljö – och hälsoskyddsinspektör. Syftet
med besöken är att vara rådgivande och stödjande. Fokus kommer inledningsvis att vara leksaker i
förskolan.
Detta är ett viktigt arbete och resultatet av enkäten och besöken kommer att vara vägledande i det
fortsatta arbetet och förmodligen behöva kopplas till budget. Fler förskolechefer har initierat ett
arbete tillsammans med medarbetarna på förskolorna som bland annat innebär att olika material
fasats ut.
Under läsåret har utbildningsinsatser genomförts för att på ett bättre sätt arbeta med modersmål och
flerspråkighet i förskolorna. Bland annat har pedagogiska caféer hållits som handlat om olika
kulturer. En grupp bestående av samordnaren för modersmål, modersmålslärare, förskolechefer och
förskollärare har fört samtal kring hur modersmålsstödet i förskolan ska läggas upp samt hur
förskolan kan arbeta på ett mångkulturellt sätt. Tidigare arbetade modersmålslärare mer med att
“lyfta ur” barnen för träning av modersmålet utanför barngruppen. I dag ser vi att det sker en
förändring som innebär att modersmålsstödet sker i barngruppen. Att arbeta med flerspråkighet
handlar inte bara om det verbala språket utan mer om att hjälpa fram barns olika förmågor och
genom de olika uttryckssätten berikas också det verbala språket både i svenska och på modersmålen.
Forskning visar att kreativa uttrycksformer som ex dans, musik och drama stärker barns
språkutveckling mot denna bakgrund har en utbildningsdag för samtliga medarbetare i förskolan
hållits kring flerspråkighet och estetiska uttryck samt ett normkritiskt arbete. Ytterligare en
utbildningsdag har handlat om flerspråkighet och interkulturellt arbete.
En mottagningsplan för asylsökande och nyanlända barn är framtagen vars syfte är att stödja
pedagogerna i välkomnandet av nya barn på förskolan. För mer info se länken:
http://www.pedagogvastervik.se/forskolan/modermal-och-flersprakighet-i-forskolan/
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På kommunens intranät finns också en verktygslåda för pedagoger som stöd i arbetet på förskolorna.
Även de digitala verktygen i form av Ipads används i arbetet med modersmål och flerspråkighet.
Flera förskolor har även haft förmånen att ha språkpraktikanter på förskolorna vilket stärkt arbetet
med alla barn. Av förskolechefernas analys framgår att arbetet med flerspråkighet ständigt är ett
utvecklingsområde eftersom nya situationer och förutsättningar uppstår på förskolorna.

Normer och värden
I den gemensamma analysen har förvaltning och förskolechefer tillsammans försökt att granska vår
verksamhet och titta på den förskola vi erbjuder barnen utifrån olika perspektiv. Av analysen framgår
att verksamheterna arbetar på olika sätt för att barnen ska ges möjlighet att utveckla respekt och
förståelse för de demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna. Pedagogerna arbetar
dagligen med allas lika värde och att bemöta varandra, pedagoger och barn, med respekt i ord och
handling. De vuxnas förebildlighet är viktig för barnen. Tillsammans med barnen förs ofta samtal om
vad och hur man pratar med varandra samt hur man är tillsammans med andra. Pedagogerna finns
nära barnen för att kunna stödja barnen i att utveckla sin förmåga att kommunicera med varandra för
att lösa eventuella konflikter och missförstånd och att visa respekt för varandra. I många olika
sammanhang med barnen tas tankar och frågor upp om hur vi är tillsammans och hur jag/du/vi
känner i olika sammanhang. Det framgår också att exempelvis färdiga läromedel som ex snick snack,
Rädda Barnens material lika – olika används i undervisningen på förskolorna.
I den gemensamma analysen framträder en variation av i vilken utsträckning förskolorna utgår från
barnens tankar och erfarenheter i utformningen av den pedagogiska verksamheten. En annan
variation som synliggörs handlar om förskolans miljöer och i vilken utsträckning miljöerna är
beroende av vuxnas närvaro kontra miljöer där barnen är mer delaktiga i utformningen av miljöerna
och där barnen kan upplevas vara kompetenta
Miljöerna lockar i olika utsträckning till samtal och samspel mellan varandra. Forskning visar att det
har betydelse hur förskolan organiserar sina miljöer, vi ”blir” i olika sammanhang. I förskolans
miljöer finns således olika normer inbäddade, exempelvis i valet av olika material och litteraur. Ett
sätt att få syn på de normer som skapas i verksamheten kan vara att undersöka det material som
används på förskolan exempelvis om alla barn har möjlighet att spegla sig i de texter och bilder som
används i verksamheten?
En erfarenhet som flera förskolechefer lyfter fram är att den pedagogiska dokumentationen har
bidragit till ett förändrat arbetssätt och framförallt lyfts den gemensamma reflektionen och
analysarbetet fram. Pedagogisk dokumentationen börjar bli ett verktyg där barnens tankar ges ett
större utrymme i vardagen. Genom att arbeta med reflektion kring förhållningssätt och synen på
barn, kunskap och lärande utvecklas den pedagogiska verksamheten så att förskolorna ”lever det
kompetenta barnet” med ett klimat som leder till lust att lära. Det är viktigt att verksamheten bedrivs
i demokratiska former så att demokratin ”levs” i vardagen. Fokus ska vara att följa barnen, med en
lupp som riktas mot verksamheten där frågan som är central är om verksamheten gör skillnad i
praktiken för barns möjligheter att utvecklas och lära samt känna sig trygga i förskolan. I analysen
synliggörs bland annat att verksamheten behöver fortsätta utvecklas så att barnen blir än mer
delaktiga i vad som händer på förskolan.
Planerna mot diskriminering och kränkande behandling har setts över men fortfarande återstår ett
arbete med att kontinuerligt utvärdera årets plan och skriva nya planer. I arbetet med att motverka
kränkningar och främja likabehandlingsarbetet behövs det insatser för att öka medvetenheten kring
hur normer styr vårt arbete på förskolan. I detta arbete blir utvecklingen av pedagogisk
dokumentation ett viktigt verktyg.
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Anmälningarna om kränkande behandling som kommer till huvudmans kännedom är få från
förskolan. I verksamheterna finns en medvetenhet om att kränkningar ska anmälas till huvudman
men bedömningen av vad som är en kränkning kan vara olika. Tillsammans med förskolecheferna
förs nu samtal kring kränkningar i förskolan, detta arbete kommer att fortsätta under 2017.
Ett arbete tillsammans med förskolecheferna är påbörjat som avstamp i nämndens vision och
verksamhetsidé, mer specifikt handlar det om att ta ställning kring den förskola som vi vill erbjuda i
Västerviks kommun. Detta arbete pågår sedan också parallellt tillsammans på varje förskolechefs
enhet.
I analysen av förskolans föräldraenkät framgår att arbetet med normer och värden behöver
tydliggöras. Resultatet av enkäten visar att föräldrar i hög utsträckning är nöjda med förskolan
verksamhet. Däremot har föräldrar uppgett svaret vet ej i högre omfattning kring frågor som handlar
om förskolornas arbete med likabehandling. På frågan om förskolan arbetar medvetet mot
mobbning och kränkande behandling har 14,5% svarat vet ej (totala antalet svar.756, svarsfrekvens
ca 50 %). Nedanstående diagram visar resultatet av enkäten som gäller området normer och värden.
Förskolan/familjedaghemmet arbetar medvetet så att mitt barn
utvecklar sin förståelse för att människor är olika.

På mitt barns förskola/familjedaghem bemöter vuxna och barn
varandra med respekt.

Förskolan/familjedaghemmet arbetar medvetet mot mobbning och
annan kränkande behandling.

Mitt barn känner sig trygg på förskolan/familjedaghemmet.
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Ovanstående diagram visar att förskolornas arbete mot diskriminering och kränkande behandling
behöver synliggöras så att det blir tydligare för föräldrarna hur förskolorna arbetar med området
normer och värden.

Samverkan, inflytande och delaktighet
Förskolan ska, enligt läroplanen, sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina
tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Varje barn ska också ges
möjlighet att utveckla sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få
delta i olika former av samarbete och beslutsfattande samt utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina
egna handlingar och för förskolans miljö.
I den gemensamma analysen har vi försökt att granska vår verksamhet och titta på den förskola vi
erbjuder barnen samt att göra en bedömning av vilka utvecklingsområden som framträder.
Begrepp som delaktighet och inflytande innehåller värden som behöver diskuteras ingående eftersom
vuxnas syn på barn och barndom är avgörande för hur barnen på förskolan får möjlighet att
utvecklas till demokratiska medborgare. Den gemensamma diskussionen utgör grunden för
gemensamma ställningstagande och överenskommelser kring hur begreppen ska definieras och synas
på varje förskola.
I analysen kan vi se att barnen till del är med i utformningen av verksamheten, det finns en större
medvetenhet i verksamheten om miljöns betydelse för att barn ska ha möjlighet att göra olika val,
men fortfarande är det en variation både mellan förskolor men också inom förskolor.
Barnen har många tankar, förslag och idéer och det är en utmaning att få barnens frågor och tankar
att gå på djupet och verkligen tas på allvar, att genuint vara intresserade av vad barnen egentligen
pratar om och hur det kan synas i förskolans pedagogiska vardag. Olika rutiner och sätt att organisera
en dag i förskolan får konsekvenser för barnens delaktighet och inflytande. För att komma vidare i
detta arbete behöver vi bli bättre på att granska våra egna handlingar och ställa oss i dialog med
varandra.
Förskolorna är i en utvecklingsfas och framförallt märks det vad det gäller förskollärarnas,
förskolechefens och arbetslagets uppdrag och ansvar. Ett utvecklingsområde är tidigare identifierat
och framlyft i verksamhetsplanen som handlar om pedagogisk dokumentation och ett utforskande
arbetssätt. Detta arbetsverktyg kan hjälpa till med att på ett bättre sätt utforma verksamheten
tillsammans med barnen. Förskolelyftet för förskollärare och de centrala nätverksträffarna har
bidragit till att höja kompetensen.
Samverkan med föräldrar sker främst via möten vid hämtning och lämning, föräldramöten,
utvecklingssamtal och föräldraråd. Föräldraenkäten visar att många föräldrar är mycket nöjda med
förskolans verksamhet. Ett dilemma som går att läsa om i föräldrarnas kommentarer är att de har
svårt att värdera om förskolans verksamhet utgår från mitt barns behov och intressen och låter det
påverka verksamheten. Några förskolor prövar nya former för utvecklingssamtal som också kan ske i
grupp men också individuella samtal. I gruppsamtalen är det fokus på den pedagogiska
verksamheten, ex olika projekt som pågår på förskolan och hur det är kopplat till barns lärande och
utveckling. Att erbjuda föräldrarna att vara delaktiga i olika projekt som pågår på förskolan är ett
utvecklingsområde.
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Pedagogerna på mitt barns förskola/familjedaghem tar reda på mitt
barns behov och intressen och låter det påverka verksamheten

Pedagogerna på mitt barns förskola/familjedaghemmet bemöter mig på
ett respektfullt sätt som uppmuntrar till samarbete mellan mig och
förskolan

Jag får den information jag behöver om förskolans/familjedaghemmets
verksamhet.

Samverkan med förskoleklass, fritidshem och skola sker främst vid överlämning från förskola till
förskoleklass. I den gemensamma analysen framkommer att det finns en variation av hur
överlämningar går till. Det handlar bland annat om hur barnen/eleverna kan vara de som välkomnar
och introducerar verksamheten i förskoleklass, gemensamma möten för överlämningar där de olika
verksamhetsformerna berättar om uppdrag och innehåll. Detta blir också viktigt då en revidering av
förskolans läroplan är genomförd som gäller samverkan.
Vid temadagen den 17 mars 2016 vidgades perspektivet vad det gäller barns inflytande och
delaktighet och dialogen kom till del att handla om barnens plats i Västerviks kommun, i det
offentliga rummet. Vilken plats har barnen i Västerviks kommun? Är det intressant att veta vad
barnen tänker om sin stad/kommun och hur ska vi göra det i så fall? Detta är frågeställningar som
det finns anledning att återkomma till.

Sammanfattande ord
I resultatet och analysen framkommer en förskola som är i en stark förändring och utveckling.
Under året som gått har förskolor och förvaltning arbetat med de utvecklingsområden som
prioriterats i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2016.
Samtliga förskolor har arbetat med sina lärmiljöer och arbetar med att förändra sina miljöer utifrån
ett utforskande och projekterande arbetssätt tillsammans med barnen. Genom att en tredjedel av
kommunens förskollärare studerat inom ramen för förskolelyftet och nu finns med i centrala nätverk
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har många fördjupat sina kunskaper om systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation.
Tillsammans har vi försökt förstå pedagogisk dokumentation som ett verktyg till förändring och
verksamhetsutveckling.
I analysen framkommer ett behov av att göra gemensamma ställningstagande som utgår ifrån barn –
och kunskapssyn. Det systematiska kvalitetsarbetet kan stärkas om nämndens vision bryts ned i en
mera konkretiserad verksamhetsidé. Detta arbete har under året inletts tillsammans med förvaltning
och förskolechefer så att visionen blir en tydlig riktning för alla. Med utgångspunkt denna
gemensamma idé formuleras sedan hur:et på varje förskola i form av en verksamhetsplan/arbetsplan.
Undervisningen på förskolorna behöver stärkas genom att förskollärare får möjlighet att fördjupa
sina kunskaper kring pedagogisk dokumentation och ett utforskande arbetssätt så att barnen erbjuds
rika tillfällen att utveckla sina förmågor inom läroplanens olika kunskapsområden. Ett annat område
som identifierats som utvecklingsområde som knyter an till undervisningen handlar om hur digitala
verktyg blir medel för lärande. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling behöver i än
högre utsträckning bli en del av förskolans vardagliga arbete och samtidigt synliggöras för föräldrarna
på ett tydligare sätt.
Att många efterfrågar plats i förskolan är glädjande men det är också en utmaning att planera för att
möta behovet av plats i förskolan. Det är viktigt att komma vidare i arbetet med
lokalförsörjningsplan som utgår från den genomförda lokalinventeringen och prognoser vad det
gäller barn i kommunen.
Avslutningsvis kan konstateras att medarbetarna på förskolorna är modiga och gör ett fantastiskt
arbete med att förändra den pedagogiska praktiken så att ännu bättre förutsättningar skapas för barns
lärande och utveckling.
Med utgångspunkt i avsnitten förutsättningar samt resultat och analys prioriterades nedanstående
områden i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2017.
Prioriterade utvecklingsområden i barn‐ och utbildningsnämndens verksamhetsplan
2017
 Med utgångspunkt i en likvärdig förskola utarbetas en central verksamhetsidé för förskolan
 Utveckla undervisningen i förskolan med fokus på utforskande arbetssätt, pedagogisk
dokumentation, miljö och material/giftfri förskola
 Kollegialt lärande i form av nätverk och workshops utifrån identifierade utvecklingsområden
 Ta fram en IKT-plan som utgångspunkt för det dagliga arbetet med digitala verktyg i förskolan
 Implementera läroplanens förtydligande 2016, gällande övergångar mellan förskola, förskoleklass
och fritidshem
 Fortsatt arbete med att skapa goda förutsättningar för asylsökande och nyanlända barn i
förskolan.
 Utveckla likabehandlingsarbetet så att det blir en del av det pedagogiska arbetet i vardagen så att
det synliggörs för föräldrar
 Fortsatt arbete med rekryteringsstrategin för att bli en alltmer attraktiv arbetsgivare dels för att
behålla våra medarbetare men också för att öka den andel som söker sig till Västerviks kommun.
Detta arbete sker i samverkan med fackliga organisationer, Campus, högskolor och universitet.
 Arbeta kemikaliesmart.
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Annan pedagogisk verksamhet
Pedagogisk omsorg ‐ Familjedaghem
I Västerviks kommun finns fem familjedaghem. Sammanlagt är 8 barn i ålder 1-2 år och 16 barn i
åldrarna 3-5 år inskrivna i familjedaghem, detta innebär att ca 2 % av samtliga barn i åldern 1-5 år har
plats i kommunens familjedaghem.
Enligt skollagen ska pedagogisk omsorg främja och stimulera barnens utveckling och lärande.
Förskolans läroplan (1998 rev 2010) ska vara vägledande – men inte bindande – för hur
verksamheten bedrivs. Detta innebär att vissa delar av läroplanen kan tillämpas beroende på de
förutsättningar som olika verksamheter har eller ges av sin huvudman. Det ställs inga formella krav
på utbildad personal, däremot ska personalen ha sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov
av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.
Förutsättningar
Antal inskrivna barn per personal i familjedaghem
Antalet barn per personal i familjedaghemmen har i någon mån varierat över tid, vilket synliggörs i
diagrammet nedan.
6
5
4
Västerviks kommun
3

Kommungruppen
Riket

2
1
0
2012

2013

2014

2015

Diagram 6 Inskrivna barn per personal i familjedaghem. Källa Skolverkets kommunblad.

Beskrivning av verksamheten
Dagbarnvårdarna planerar innehållet i sin verksamhet utifrån barngruppen och möjlighet till
gemensamma aktiviteter i dagbarnvårdargruppen. Dagbarnvårdaren har i hemmiljön skapat
förutsättningar för möjlighet till lek och möten mellan barn. Det finns ett blandat material eftersom
barnen är i olika åldrar. De äldre barnen hjälper, stödjer de yngre barnen utifrån sina kunskaper och
förmågor. Dagbarnvårdarna strävar efter att alla barn ska vara i lärorika, roliga och utmanande
sammanhang i vardagen. För att alla barn ska ges möjlighet att även ingå i större sammanhang/lära
känna fler barn försöker man träffas ex i skogen eller i Tallens gymnastiksal. Samtliga barn är på
Elvans öppna förskola varje fredag. Då finns möjlighet att skapa nya kontakter och mötas kring
annat material än hos den ordinarie dagbarnvårdaren. Dagbarnvårdarna bestämmer också själva möte
med varandra i olika lekparker för att barnen ska träffas.
Eftersom dagbarnvårdaren alltid finns nära barnen under hela dagen finns förutsättningar att agera
om barn hamnar i konflikt eller uttrycker sig kränkande. I samtal mellan vuxna vid APT lyfts våra
egna normer och hur de kan påverka vårt eget förhållningssätt.
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I den lilla gruppen som dagbarnvårdarna har ges barnen stora möjligheter att vara delaktiga i
vardagen. Deras röster och tankar efterfrågas och påverkar i stor utsträckning innehållet i
verksamheten.
Varje dagbarnvårdare lägger stor vikt vid att göra barnen delaktiga i verksamheten och fånga upp
barnens intressen och behov ex nyfikenheten på bokstäver och skriftspråk, barns om behöver mer
stöd för att utveckla språket eller samspelet i leken. Eftersom barngruppen är mindre är det naturligt
att barnen får ha åsikter om vad man ska göra, vart man ska gå osv. Alla dagbarnvårdarna försöker i
stor utstäckning både att efterfråga barnens åsikter och låta dem påverka verksamhetens innehåll.
Dagbarnvårdarna deltar ibland i förskolans kompetensutveckling. Under våren hade förskolorna på
Söder och dagbarnvårdarna ett gemensamt APT med fokus på den pedagogiska miljön, men
eftersom dagbarnvårdarnas hemmiljö saknar de förutsättningar förskolan har att skapa pedagogiska
miljöer upplevdes den inte bidra så mycket till deras arbete. Under de senaste åren har
rikskonferensen för familjedaghem prioriterats som kompetensutveckling. Föreläsare har då fokus på
familjedaghemmen. Dessa kompetensutvecklingsdagar ses som mycket värdefulla både för att den
vekligen har fokus på familjedaghemmens verksamhet och för att man har möjlighet att knyta nya
kontakter med andra familjedaghem.
Under hösten 2016 läser man gemensam litteratur som diskuteras vid APT mötena.
Dagbarnvårdarnas gruppsammansättning och storlek ser olika ut eftersom efterfrågan påverkar den.
Gruppsammansättningen utifrån ålder och kön är svår att påverka. Om efterfrågan saknas i ett
område kan gruppen bli för liten samtidigt som vi inte kan ta emot barn i ett annat för att en annan
dagbarnvårdare har en full barngrupp.
För vissa barn kan det vara svårare att vara hos en vikariedagbarnvårdare och ny grupp när den
ordinarie dagbarnvårdaren är ledig. De dagarna man har vikariebarn kan dagbarnvårdaren ha en stor
grupp (8 barn) som man ensam har ansvar för. Ur föräldraperspektiv kan det också vara svårare att ta
sig till vikarien p.g.a. avstånd. Tillsammans med förskolechef förs samtal kring hur verksamheten ska
kunna erbjuda en bra servicenivå mot föräldrarna och rimliga arbetstider/arbetsbelastning för
dagbarnvårdaren.
Föräldraenkäten till föräldrar i förskolan riktades också till föräldrar med barn i pedagogisk
omsorg/familjedaghem. Tyvärr var det för få som besvarade enkäten. För att få fatt i föräldrarnas
upplevelse av verksamheten träffar förskolechef istället föräldrarna på ex Elvan. Föräldrarna
uttrycker att de är mycket nöjda med verksamheten och den omsorg barnen får hos sin egen
dagbarnvårdare och vikariedagbarnvårdare. Alla föräldrar som har sina barn inom pedagogisk
omsorg har själva gjort ett aktivt val till den verksamhetsformen.
Pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid ‐ Ugglan
Under läsåret har 33 barn i åldrarna 1-13 årerbjudits plats på Ugglan. Efterfrågan av plats ökar ju
längre tid verksamheten varit igång. Alla som önskat plats har också erbjudits detta. Idag är det 33
barn inskrivna, och fler har visat intresse. Vardagar/kvällar/nätter är det ca 3-4 barn. Helger dagtid är
efterfrågan som störst. Det upplevs som en svårighet att få bra balans i antalet barn på helgerna
Jämna helger har Ugglan ca 10-12 barn. Udda helger kan det vara upp till 18-19 barn. Då har vikarie
varit nödvändigt. På Ugglan arbetar 4 barnskötare (3,20 tjänster).
Ugglans personal deltar i Älvdansens arbete/uppföljning/utvärdering av planen mot diskriminering
och kränkande behandling. Ugglan ska arbeta med att ta fram en verksamhetsplan där det ska framgå
vilken verksamhet som ska erbjudas barnen och vilket gemensamt förhållningssätt som ska råda.
Ugglan har ordnat material och miljöer för barnen. De har möjlighet att vara i gymnastiksalen på
Älvdansen och ute på gården, de gör även olika utflykter.
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Barnen är med och påverkar sin tid på Ugglan och personalen är tydlig med att barnen är där på sin
fritid och ska ha möjlighet att vara med och påverka verksamheten. Framförallt en tydlighet
gentemot skolbarnen, som behöver tiden på Ugglan för återhämtning och uppladdning inför en ny
skoldag. Barnen ges möjlighet att påverka vad de vill göra, äta etc. så långt det är möjligt. Det har
naturligtvis betydelse hur många barn som är där och vilken ålder det är på barnen just den dagen.
Eftersom Ugglans verksamhet är för barn som är 1 till 13 år kan det under en helg vara många åldrar
i samma grupp. Det har naturligtvis betydelse för vilket innehåll det blir på dagen. Personalen
försöker dela upp sig så långt det är möjligt, för att tillgodose alla åldrar.
Öppen förskola
I Västerviks kommun finns tre kommunala Öppna förskolor. Liten och Stor i Västerviks centralort
och Guldkornet i Gamleby, dessa är placerade på familjecentralena. Ytterligare en öppen förskola
finns i Edsbruk, denna är placerat på förskolan Rävkullen. Öppna förskolan arbetar
nätverksfrämjande i förebyggande och hälsofrämjande syfte. Verksamheten vänder sig främst till
föräldrar som är föräldralediga.
Man är välkommen tillsammans med barn i åldrarna 0-5 år. Verksamheten är organiserad med olika
öppet tillfällen för olika åldrar ex, baby 0-12 mån, 0-18 mån, 0-3 och 0-5år. Vid vissa tillfällen erbjuds
riktade grupper som exempelvis babymassage som leds av utbildad instruktör eller tvillingträffar med
praktiska råd. Vårterminen -16 kunde vi erbjuda första hjälpen utbildning till föräldrar.
Verksamheten bygger på att föräldrarna aktivt är med i sitt barns lek och aktiviteter och de ansvarar
själva för sitt barn under besöket hos oss. Verksamheten erbjuder gemenskap med andra barn och
vuxna då möjlighet ges för att träffa andra föräldrar som man kan utbyta erfarenheter och goda råd
med. På Öppna förskolorna är miljön pedagogiskt genomtänkt med bl.a. byggrum och skaparrum.
Under läsåret har öppna förskolan utvecklat verksamheten genom att erbjuda en mötesplats mellan
svenska och nyanlända familjer. Det kom både män och kvinnor som hade barn i åldrarna 0-6år. Vi
har skapat nya förutsättningar för att mötas och lära känna varandra. I detta sammanhang var
tolkarna ett gott stöd.
Verksamheterna ser lite olika ut på kommunens öppna förskolor, men grundsynen och målet är
detsamma. Ett samarbete mellan öppna förskolorna har inletts och utgjort en bra grund samtal om
bland annat arbetssätt.
Annan pedagogisk verksamhet – öppen fritidsverksamhet
På förskolorna i Ukna, Blankaholm, Odensvi, Totebo och Almvik erbjuds annan pedagogisk
verksamhet istället för fritidshem. Här går elever som har närmare till hemmet genom att vistas här
under sin fritidstid. Sammanlagt erbjuds 30 elever annan pedagogisk verksamhet. Verksamheten
bedrivs i samma lokaler som förskolan och delar även personalen med förskolan. Verksamheten som
erbjuds barnen är i möjligaste mån anpassad efter barnens ålder. Samtliga verksamheter beskriver ett
arbete där man arbetat med barnens miljö och försökt att tillsammans med barnen utveckla och
anpassa miljö och material till barnens ålder. Barnen har tillgång till olika digitala verktyg för lärandet
i verksamheten.
Ett dilemma som lyfts fram är att samverkan mellan skolan behöver utvecklas eftersom det inte finns
några självklara mötesplatser mellan verksamheterna. Ett annat dilemma som framkommer i
förskolechefs analys är att det är svårt att anpassa gruppens sammansättning när verksamheten
omfattar så få barn.
Eftersom arbetet mot diskriminering och kränkande behandling pågår i förskolans pedagogiska
vardag så omfattar det arbetet även barnen i annan pedagogisk verksamhet.
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Grundskola och fritidshem
Strukturella förutsättningar
Antal barn och elever
Antalet barn och elever i våra verksamheter har ökat under 2016. Detta kan förklaras av antalet
nyanlända som kom till Sverige under 2015/16.
För grundskolan innebär detta en ökning med ca 5 % under året. Detta har medfört att skolor och
fritidshem snabbt har fått ställa om för att ta emot våra nyanlända elever. Enheten för modersmål
och studiehandledning har gjort ett fantastiskt arbete och skapat förutsättningar för eleverna att
snabbt komma ut på skolorna. Här har rektorer och medarbetare gjort sitt yttersta för att skapa en
organisation som ger alla elever möjlighet att gå i skolan.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) sker på respektive skola och fritidshem. De intendenter
som tillträdde sina tjänster hösten 2016 finns med som ett stöd i arbetet med detta. Alla rektorer
arbetar kontinuerligt med att följa upp SAM och det finns med som en återkommande punkt på
skolornas arbetsplatsträffar (APT).
Under 2016 har Arbetsmiljöverket gjort tillsyn på ett urval av våra skolor. Tillsammans med HRfunktionen i kommunen har uppföljning på dessa gjorts. Samtliga tillsyner är avslutade.
Skyddsronder sker på samtliga skolor och dessa ronder fungerar som underlag för handlingsplaner
samt åtgärdsplaner och i detta arbete har intendenten ett särskilt ansvar för genomförandet. De
psykosociala skyddsronderna ansvarar rektor för. Ett arbete är initierat kring lokala
skyddskommittéer som kan stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet i skolorna.
På kommunens högstadieskolor finns elevskyddsombud som erbjuds en utbildning varje år. Denna
genomfördes vårterminen 2016. Här deltog förvaltningspersonal, medarbetare på
företagshälsovården och rektorer. Eleverna deltar sedan på respektive skolas skyddsronder.
Resultatet av medarbetarenkäten som genomfördes under hösten 2016 pekar bland annat i riktningen
att den psykosociala arbetsmiljön behöver förbättras. Detta är ett arbete som också tydliggjorts i och
med en ny förordning om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 har trätt i kraft. Den
organisatoriska arbetsmiljön är resultatet av hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut
fattas. Det kan handla om ledning, styrning, resurser och ansvar och om samarbete och stöd. Med
utgångspunkt i resultatet av medarbetarenkäten sker analys och framtagande av handlingsplan på
varje enhet. Detta arbete följs och stöds av HR och förvaltning.
Elevgruppers storlek och sammansättning, fritidshem
På kommunens fritidshem finns mellan 12-90 barn. Barngruppens storlek avgörs utifrån respektive
skolas förutsättningar och hur rektor valt att organisera verksamheten. Några fritidshem har rena
åldersgrupper, andra har åldersblandade. Elevgruppen och lokalernas beskaffenhet avgör hur detta
sker, barnens bästa ligger till grund för organisationen. Den genomsnittliga fritidshemsgruppen är
25,4 barn/avdelning (15 dec 2016). Andelen barn/anställd är 20,9 utifrån tillsvidareanställd personal.
Detta innebär dock inte att det är 20,9 barn/anställd under tiden eleverna är på fritids, detta varierar
under dagen.
Rektor ansvarar för fritidshemmets inre organisation och därmed elevgruppernas storlek och att
eleverna erbjuds en god miljö. Genom rapporterna som delges förvaltningen får huvudmannen
rektors bild över hur skolorna organiserar sin verksamhet. Genom det systematiska kvalitetsarbetet
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möts också rektorer och politiker i barn- och utbildningsnämnden till dialog kring fritidshemmets
förutsättningar och resultat.
Huvudmannen genomför besök i verksamheten varje år. Vid dessa besök är grundskolans
utvecklingsledare med i verksamheten på fritidshemmet och samtalar med barn och fritidspedagoger.
Utifrån detta samt dokumentation och samtal med rektorerna kan förvaltningen skapa sig en bild
över hur elevernas tid på fritidshemmet ser ut, hur miljön är beskaffad och också följa upp arbetet
utifrån den bild som framträder. Under året har ett fritidshem som en konsekvens av dålig miljö fått
byta till andra lokaler.
Miljön och innehållet för eleverna på fritidshemmet är något som varit i fokus vid de dialoger som
genomförts tillsammans med fritidspedagoger och rektorer under året. Att sträva efter ett mer
projekterande arbetssätt, mer planerad lek och aktiva raster är något som vårt utvecklingsarbete har i
fokus för att skapa bättre förutsättningar för lärande. Att förändra miljön utifrån de behov
elevgruppen har, är ett utvecklingsområde för våra fritidshem utifrån de samtal som förts, men också
utifrån elevernas bild över möjligheten till återhämtning och vila på fritids. Fritidshemmen är också
delaktiga i den satsning som sker i och med hälsofrämjande skola, ett utvecklingsarbete för skola och
fritidshem där fritidshemmets utomhusmiljö och utomhusaktiviteter särskilt är i fokus.
Lokaler
Under 2016 har nya skolor blivit färdiga. Näktergalens skola och Åbyängskolan är nu fullt utbyggda
F-6 skolor. Blackstad skola har fått större lokaler då förskolan har flyttat. Dessa förändringar skapar
nya möjligheter för våra medarbetare och elever. Ytorna är mer anpassade efter de behov som en
modern och tidsenlig skola har, exempelvis finns fiber framdraget till de nybyggda skolorna vilket
underlättar för framtida IKT-satsning (Informations- och kommunikationsteknik)
Mottagande på fritidshem
Eleverna erbjuds plats på fritidshem så snart ansökan kommer in till skolan. För elever som behöver
behovsplacering ordnas detta på respektive skola av rektor.
Kost
En bra måltid är inte bara det som ligger på tallriken utan en del av skoldagen. Skolmåltiden är en del
av utbildningen och skrivs särskilt fram i förarbetena till skollagen. För att främja lärandet är
måltiden en viktig del av elevernas skoldag. Livsmedelsverket lyfter fram sex områden som är särskilt
viktiga för att eleverna ska må bra av maten och känna matglädje. Den ska vara god, trivsam,
näringsriktig, hållbar, säker och integrerad i verksamheten. Enligt livsmedelsverket är det viktigt att
frukost, lunch och mellanmål serveras på regelbundna tider och att det inte är för lång tid mellan
måltiderna. Det ser olika ut i vår kommun om eleverna äter i matsal eller i klassrummen. Idag är det
endast Marieborgsskolans elever som äter i klassrummen. I Västerviks kommun finns riktlinjer för
kosten i skolan i följande riktlinjer:
http://www.vastervik.se/globalassets/utbildning-och-forskola/kost/riktlinjer-forskolan-130117.pdf
Skolorna har kostråd, de yngre eleverna har det på sina hemmaskolor och högstadieeleverna har det
tillsammans med kostchef och bespisningspersonal. Ordförande och vice ordförande är
nämndledamöter och förvaltningens utvecklingsledare är sekreterare i kostrådet. Kostrådet träffas 2
gånger per termin och diskuterar förutsättningar kring måltiderna, schemaläggning, miljön i matsalen,
hur kostsvinnet kan minskas och matsedelns innehåll. Också kvaliteten på maten diskuteras liksom
möjligheten till mer vegetariska alternativ, något som efterfrågas allt mer på högstadiet.
Det systematiska kvalitetsarbetet kring kost genomförs av kostenheten och barn- och
utbildningsförvaltningen tillsammans.2016 års resultat skiljer sig inte nämnvärt från tidigare år.
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Eleverna upplever att det är bra att det serveras två rätter och att det finns vegetariska alternativ
uppskattas på högstadiet där vegetarisk rätt serveras varje dag. Enkäten som genomförs av barn- och
utbildningsförvaltningen visar att kosten är det område som eleverna upplever som det största
utvecklingsområdet. Här ger eleverna kosten lågt betyg.
Matsvinnet ligger under 20 % och mätningar av säker kost på Fågelbärets skola visar inte på
avvikelser. Maten är näringsriktig utifrån de värden som mäts. 2017 kommer en större andel av
maten vara ekologiskt, en större andel av kosten från lokala producenter. Detta är något som mottas
positivt av skolornas kostråd.
Central barn‐ och elevhälsa
Förvaltningen har en central barn och elevhälsa. Den centrala elevhälsans medarbetare finns med i
skolornas elevhälsolag/team som träffas regelbundet. De fungerar därigenom som en länk mellan
den centrala och den lokala elevhälsan. I den centrala elevhälsan finns samtliga yrkeskategorier som
krävs enligt lagstiftningen och elevhälsochefen ingår i förvaltningens ledningsgrupp.
Utöver den centrala barn- och elevhälsan finns det mobila teamet som arbetar på rektors uppdrag
med elever eller elevgrupper samt situationer där extra kompetens behövs. Skolorna ansöker om
hjälp från mobilt team och representant från dem finns med på de möten som central barn- och
elevhälsa har varje vecka.
Studie‐ och yrkesvägledning
Rektor ansvarar för att eleverna får tillgång till studie- och yrkesvägledning (SYV). En
kompetensutvecklingsinsats har genomförts centralt under 2014-2016. Kommunen har deltagit i ett
utvecklingsarbete via Skolverket. Det ligger till grund för arbetet med SYV-spindeln. Här har en
grupp lärare i kommunen deltagit. Skolverkets stödmaterial har använts i nätverket och olika typer av
undervisning kring yrkesval och framtid har genomförts.
Samtliga högstadieskolor har SYV. Dessa arbetar både med enskilda elever men också mot klasser
och grupper. SYV arbetar alltså brett, men också mer snävt, för att ge eleverna personlig vägledning.
Utöver detta arbetar lärarna på respektive skola, utifrån läroplanens målsättning, med kunskaper och
färdigheter som eleverna kan använda när de ska fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Det
kan t ex handla om prao, undervisning om arbetslivet, studiebesök, utbildningsinformation och
aktiviteter som utvecklar elevers självkännedom. Bli medveten om sig själv handlar i undervisningen
om att:
 Bli medveten om olika valmöjligheter – utbildningar och yrken
 Bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen
 Lära sig fatta beslut
 Lära sig genomföra sina beslut
Exempelvis arbetar lärarna med att utveckla förståelse för hur olika ämnens kunskaper kan ha
betydelse för framtida studie/yrkesval, utmana och problematisera och visa på alternativ till
traditionella föreställningar kring kön, kulturell/social bakgrund så att inte eleven begränsas, ge
eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om hur arbetslivet fungerar. Ytterligare exempel är
information till elever och vårdnadshavare om konsekvensen av språkvalet och det meritvärde som
finns kopplat till det, både inför gymnasiet men också inför framtida studier. Att få elever och
föräldrar medvetna om att språkkunskaper ger möjlighet till både jobb och ett rikt liv. SYV gör också
besök och informerar på vår F-6 skolor vid behov.
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Skolbibliotek
Samtliga skolor har skolbibliotek med tillgång till litteratur, information och annan media som finns
tillgängligt för elevernas lärande. Skolbiblioteken fungerar för att stimulera till läsning men också i
undervisningen i skolans alla ämnen för att gynna ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
Vissa skolor använder kommunfilialerna och samverkar med dem vad det gäller skolbibliotek. Det
gäller för Ankarsrum, Överum och Gamleby F-6 (Åbyäng). Loftahammars skola har tillgång till ett
föreningsdrivet skolbibliotek.
Varje rektor avgör vilken personal som ska arbeta på respektive skolbibliotek utifrån de behov och
kompetenser som finns på respektive skola. Det kan vara lärare, fritidspedagoger, skolbibliotekarier
som köps in på timmar från kommunbiblioteket eller en mix av detta. Till några av våra skolor
kommer bokbussen som ett komplement till skolbiblioteken. Den erbjuder våra elever möjlighet till
boklån, det handlar då om orter där biblioteksfilialerna lagts ner.
Genom skolbiblioteken ges eleverna möjlighet att låna olika typer av skönlitteratur och att låna och
använda sakprosa. Böcker på andra språk samt inläst litteratur är sådant som våra elever får tillgång
till genom skolbiblioteken. De får också tillgång till källkritik och informationssökning. Temalådor,
digitala böcker och bokprat är ytterligare delar som våra elever får tillgång till via skolbibliotekarier
som köps in på timmar från kommunbiblioteket. Skolbiblioteksutredning är påbörjad i samverkan
med kulturenheten.
Nyanlända
Under 2016 har vi fortsatt arbetet med att utveckla vårt mottagande av nyanlända. Totalt undervisas
ca 700 elever av modersmålsenheten. Ca 250 elever har studiehandledning. Studiehandledningen
beställs från respektive skola och vi erbjuder detta i arabiska, albanska, bosniska, dari, engelska,
estniska, finska, franska, grekiska, kinesiska mandarin, kurdiska, makedonska, polska, romani arli,
ryska, somaliska, serbiska, thailändska, tyska, vietnamesiska. På några av våra skolor finns också
modersmålstalande personal anställd för att underlätta inkludering och språkutveckling.
Samtliga elever kartläggs med hjälp av Skolverkets material för kartläggning av nyanlända elevers
kunskaper och placerar på våra grundskolor inom stipulerad tid. Det finns IK-klasser på flera av våra
skolor. Fler modersmålslärare och lärare i studiehandledning har anställts och organisationen kring
mottagandet av nyanlända har också förändrats till viss del. På fyra av kommunens låg- och
mellanstadieskolor har en utökning av lärare i svenska som andraspråk (Sva) skett för att bättre möta
behoven. Vi har haft svårigheter att rekrytera modersmålslärare och lärare i studiehandledning liksom
lärare i Sva och erbjuder därför fortbildning i Sva för kommunens medarbetare genom Campus.
Den enhet som ansvarar för modersmål och studiestöd arbetar aktivt med att tillgodose de behov
som finns. Under senare delen av 2015 kom många nyanlända till vår kommun och under 2016 har
kompetensutveckling i styrdokumenten varit i fokus för lärarna. Enheten har också startat upp ett
deltagande i ett nätverk kring nyanlända som Skolverket anordnar tillsammans med RUC. En person
har projektanställts på barn- och utbildningsförvaltningen för att skapa förutsättningar för nyanlända
att hitta jobb, något som gynnat barnen och eleverna på våra förskolor och skolor.
En utvärdering av hur vårdnadshavarna upplever mottagandet på våra förskolor och skolor har
genomförts och den visar på stor nöjdhet.
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Resursfördelning
För elever i grundskolan sker en tilldelning som syftar till att kompensera för elevers olika behov och
förutsättningar, så kallade SALSA-medel (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser).
Information om elevernas socioekonomiska förutsättningar erhålls från statistiska centralbyrån (SCB)
och 20 % av budgetramen utgörs av SALSA-medlen. Beräkningen görs i samband med
budgetarbetet och utgår från respektive skolas elevunderlag. I de beräkningar som görs används
faktorerna antal utlandsfödda elever med utlandsfödda föräldrar och föräldrars sammantagna högsta
utbildningsnivå. Beräkningarna görs på skolnivå.
Strukturbidrag tillkommer för mindre grundskoleenheter. Denna tilldelning regleras utifrån elevantal.
Vissa skolor har också fått utökade anslag på grund en ökad andel nyanlända elever på just dessa
skolor. För elever som är mottagna i särskolan och som är individintegrerade utgår extra medel till
mottagande skola. Tilläggsbelopp har fram till 2016 varit sökbart för samtliga skolor men kommer
från och med 2017 ingå i elevpengen. Friskolor kan fortfarande söka tilläggsbelopp. Utvärdering av
de förändringar som gjorts i nuvarande resursfördelningssystem har påbörjats.
Kompetensutveckling
Kommunens pedagoger erbjuds kompetensutveckling utifrån de behov som identifieras i
verksamhetsberättelsen och på kommunens skolor och fritidshem. De centrala behov som
identifieras redovisas sist i verksamhetsberättelsen och ligger till grund för fortsatta satsningar. Under
2016 avslutades läs- och matematiklyftet som har gett goda resultat i form av ökade kollegiala samtal
kring didaktiska och metodiska frågor. Även de inledande kapitlen i Lgr 11 har fått nytt liv i och med
satsningen då samtalen utgår från områden som finns i dessa kapitel.
Elevernas intressen och nyfikenhet har fått en större plats i undervisningen vilket är glädjande och
något vi vill fortsätta bygga på i de nätverk som initierades hösten 2016 i de praktisk- estetiska
ämnena.
Personal – behörighet och andel friska
I såväl Lärarförbundets som Lärarnas riksförbunds rankingar har placeringen vad det gäller behöriga
lärare sjunkit för läsåret 15/16. I Lärarförbundets rankning har Västerviks kommun sjunkit från
plats 89 till 151 och i Lärarnas riksförbunds ranking har kommunen sjunkit från plats 90 till 113.
Kommunen kan i de egna underlagen se att man inför läsåret 16/17 har ökat andelen behöriga lärare
till ca 90 % vilket är glädjande.
Gällande kriteriet ”Andelen friska lärare” i Lärarförbundets ranking har Västerviks kommun fått en
bättre placering än föregående år. Arbetet med att skapa förutsättningar för att minska lärares och
ledares administrativa börda är ständigt pågående. Bland annat har fem intendenter anställts som ett
stöd i organisationen. De kommer bland annat arbeta med arbetsmiljö- och ekonomifrågor mot
kommunens förskolor och skolor.
Särskola
Särskoleeleverna är i hög grad individintegrerade på våra skolor. På Fågelbäret finns en klass med
särskoleelever som läser vissa ämnen tillsammans med en klass på skolan. På Fågelbäret finns också
träningsskolan som har ca 15 elever i sin verksamhet. Övriga särskoleelever är integrerade på
kommunens grundskolor

Kunskap, utveckling och lärande
Utgångspunkt för kommunens systematiska arbete utifrån verksamhetsplanen 2016:
 Fortsatt arbete med att utveckla formativ undervisning kopplat till läs- och matematiklyftet.
 Att utveckla undervisningen så att både pojkar och flickor känner stimulans, nyfikenhet och
lust att lära.
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Införande av ny IKT-plan för en mer tidsenlig och inspirerande skola.
Implementering av nya kapitel i läroplanen för förskoleklass, kapitel 3 och för fritidshemmet,
kapitel 4.
Arbete med att skapa goda förutsättningar för nyanländas skolgång.
Skapa ämnesnätverk i bild, moderna språk inklusive engelska, musik, idrott och hälsa, hemoch konsumentkunskap samt slöjd.

Fritidshemmet
Fritidshemmets kvalitetsarbete har pågått under flera år. Inledningsvis identifierades de områden som
fritidspedagoger och rektorer upplevde som mest angelägna att jobba vidare med. Detta skedde
genom dialogmöten, besök i verksamheten och sammanställningar av kvalitetsredovisningar och
enkäter. Utifrån dessa underlag identifierades följande områden:
 Leken och det sociala samspelet
 Rastens betydelse för lärandet
 Hela barnet hela dagen
 Genus
Rasten är en stor del av elevernas dag. Det är därför viktigt att rasten håller hög kvalitet. En god och
strukturerad rastverksamhet skapar förutsättningar för eleverna att kunna skapa kamratrelationer, få
prova nya saker och att utmanas och lära på andra sätt än i klassrummet.
Fritidspedagogernas kompetens tas tillvara på rasten och skapar ett sammanhang för eleverna under
deras skoldag. Det är också ett sätt för skola och fritidshem att samverka kring lärandet.
Eleverna upplever sig mer trygga på fritids visar årets enkät. Det är glädjande och något som vi
arbetat aktivt för. I likabehandlingsplanerna är inte fritidshemmet så tydligt framskrivet, kartläggning,
analys, främjande och förebyggande arbete är utvecklingsområde i dessa planer. Fritidshemmet
behöver bli mer synligt och behöver få ta mer plats i vårt arbete.
Vi ser att samverkan skola och fritidshem är ett utvecklingsområde. Det är en utmaning att hitta
samverkansmöjligheter mellan de olika professionerna. Ofta är fritidspedagogerna uppbokade i
skolan under dagen och tid till gemensam planering får ofta ske på kvällstid under arbetsplatsträffar.
För att öka kvaliteten behöver därför samverkan öka och bli mer tydlig och synliggjord.
Ytterligare utvecklingsområden är delaktighet och inflytande. Ju äldre eleverna blir desto mindre
upplever de att de kan påverka. Pojkarna upplever detta i lägre grad än flickorna och därför behöver
vi uppmärksamma detta på våra respektive fritidshem. I samband med detta behöver vi också
fundera på hur vi ger elevernas intressen inflytande över verksamheten. Alla fritidshem fritidsråd
som man kommer att använda till att diskutera den här typen av frågor.
I och med det nya läroplanskapitlet som beslutades 1/7 2016 är arbetet med att implementera det
kopplat till våra mål i fokus. I arbetet kommer vi att använda de stödmaterial som Skolverket tar
fram och delta i de webbinarium som kommer att ges. Vi kommer under 2017 besluta mål för våra
fritidshem utifrån kapitel 4 som kommer att utvärderas under året. Det systematiska kvalitetsarbetet
kommer att bli en del i förvaltningens SKA och följa samma mall som övriga verksamheter.

28
Fastställd bun 2017-03-07 § 20 Dnr 2017/51-042

Fritidshemsenkät 2016: Årskurs F-3
På fritids pratar vi om hur vi ska vara mot varandra

På fritids får jag vara med och bestämma vad vi ska göra

På fritids är alla lika mycket värda

På fritids får jag leka

På fritids får jag göra saker jag är intresserad av

Jag kan få lugn och ro på fritids
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Fritidshemsenkät 2016: Årskurs 4-6
På fritids pratar vi om hur vi ska vara mot varandra

På fritids får jag vara med och bestämma vad vi ska göra

På fritids är alla lika mycket värda

På fritids får jag leka

På fritids får jag göra saker jag är intresserad av

Jag kan få lugn och ro på fritids

Eleverna upplever i hög grad att de får göra saker de är intresserade av vilket diagrammen ovan visar.
Nästan alla elever upplever att de får leka på fritids. Vår statistik visar att eleverna är nöjda med leken
både inom- och utomhus.
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Dock upplever pojkarna att det fungerar extra bra att leka ute. Eleverna upplever att de får lära sig
nya saker på fritids, pojkarna i lägre utsträckning än flickorna. Även skolenkäten visar på att
vårdnadshavare till elever i förskoleklass upplever att de är nöjda med verksamheten, lek och
skapande får stort utrymme, och aktiviteterna som erbjuds skapar förutsättningar för lärande. Med
tanke på att de allra flesta av våra elever i förskoleklass går på fritids kan vi anta att detta gäller även
här. Med ökad ålder upplever eleverna inte att de får påverka så mycket som de önskar vad det gäller
att göra saker man är intresserad av. Eleverna upplever inte heller att de har möjlighet till lugn och ro
på fritids i den utsträckning de önskar. I skolenkäten visar också vårdnadshavarnas svar i f-klass att
möjlighet till vila och avkoppling är ett utvecklingsområde.

Skiss över fritidshemmet arbetsprocess 2014-2016

Förskoleklass
Förskoleklassens systematiska kvalitetsarbete är en pågående process. Inledningsvis identifierades de
områden som lärare i förskoleklass och rektorer upplevde som mest angelägna att jobba vidare med.
Detta skedde genom dialogmöten, besök i verksamheten och sammanställningar av
kvalitetsredovisningar och enkäter. Utifrån dessa underlag identifierades följande områden:
 Leken – vad innebär ordet för oss i vår verksamhet?
 Social träning – att forma och skapa en grupp.
 Modersmål – att få tillgång till alla språk
 Samverkan och övergångar.
 Att skapa elever som tror på sig själva och sin förmåga.
 Rast i förskoleklass, syfte och organisation.
 Organisation generellt för förskoleklass – hela barnet hela dagen.
 Genus, skapar vi samma förutsättningar för flickor och pojkar?
Leken är en viktig del i lärandet i förskoleklass. Arbetet med att skapa goda förutsättningar för
lärandet där leken fungerar som en motor i undervisningen är därför viktig. Genom leken lär sig
eleverna både sociala färdigheter men den ökar också den kognitiva förmågan. Lärarna i förskoleklass
strävar därför efter att skapa en helhet över dagen för eleverna.
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Något som diskuteras är organisationen av dagen i förskoleklass. Är det nödvändigt att ha schema
som bryter verksamheten för t ex rast? Eller ska dagen vara mer hel och rasten integreras när den
passar in i verksamheten? Det här är en fråga som vi funderar mycket på vid våra träffar.
Samverkan och övergångar är ytterligare ett område som är centralt i arbetet. När barnen kommer till
förskoleklass upplever många pedagoger att den information som förskolorna lämnar är knapp. Att
möta barnen där de befinner sig blir därför svårt i förskoleklass då man också tar emot barn från
många förskolor. För att utveckla arbetet vill lärare i förskoleklass diskutera detta vidare med
förskolan, ett arbete som kommer att startas upp under 2017 – också med utgångspunkt i Lgr 11 och
det reviderade kapitlet om just övergångar. Även övergång förskoleklass till fritidshem är ett viktigt
område att arbeta vidare med.
Modersmål i förskoleklass är ett område som identifierats som utvecklingsområde av pedagogerna.
Det är viktigt att eleverna får tillgång till modersmålsstöd så att de kan utveckla sitt modersmål
parallellt med svenskan.
Rasten är viktig i förskoleklass. Den är en viktig del i elevernas hela dag och en möjlighet till både
social och kognitiv utveckling. På rasten kan man arbeta med att skapa förutsättningar för alla elever
att få göra saker som är nya och som kan fungera som en dörröppnare till nya intressen. Inte minst
upplever pedagogerna detta som viktigt för att ge pojkar och flickor möjlighet till att pröva nya saker
som man kanske annars inte fått möjlighet till. Genus är ett område som vi behöver jobba med och
som därför är angeläget. Rasten är också viktig för att forma en grupp som vill och kan arbeta
tillsammans.
I och med det nya läroplanskapitlet som beslutades 1/7 2016 är arbetet med att implementera det
kopplat till våra mål i fokus. I arbetet kommer vi att använda de stödmaterial som Skolverket tar
fram och delta i de webbinarium som kommer att ges. Vi kommer under 2017 fortsätta utveckla vårt
systematiska kvalitetsarbete då vi ser att förskoleklass ofta får en relativt liten del i dokumentation i
förvaltningen. Under 2016 har förskoleklassen fått besök av förvaltningens utvecklingsledare med
strävan att lyfta fram verksamheten och dess utmaningar.
Vår målsättning att förskoleklass blir en mer omfattande del i det systematiska kvalitetsarbetet och att
det ska följa samma mall som övriga verksamheter.
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Nedanstående bild som visar schematiskt kvalitetsarbetet i våra verksamheter.

Arbetsprocess förskoleklass 2014-2016
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Årskurs 1‐5
Måluppfyllelsen i åk 1-5 tas fram av undervisande lärare i respektive ämne utifrån hens professionella
bedömning mot kunskapskraven i åk 3 och 6 och rapporteras till förvaltningen.
Måluppfyllelse åk 1-5

Måluppfyllelse åk 1-5 vt 2016

Måluppfyllelsen för åk 1-5 i hela kommunen visar att det är i SvA och modersmål som det är flest
elever som inte når målen (NEM). I övrigt är det matematik som har störst andel som inte når målen.
Svenska, engelska, fysik och geografi har även en ganska stor andel elever som inte når målen. Musik,
slöjd och bild har väldigt få som inte når målen. Fysik, geografi, historia med flera är ämnen där
många når mer än godkäntnivå (Mer). I de lägre årskurserna (åk 1-3) undervisas eleverna enligt
kursplanen i SO och NO och inte i de olika SO- och NO-ämnena.
I de lägre årskurserna visar statistiken att eleverna når målen i hög utsträckning och det är få elever
som når mer än godkända kunskaper. Statistiken visar att andelen som når mer än målen ökar ju
högre årskurs det gäller. Det samma gäller för andelen som inte når målen. Matematik och svenska är
ämnen som tidigt visar en större spridning i bedömningen, d v s att det är en större andel som når
mer än godkänt-nivå och även en större andel som ej når målen. Det kan ha att göra med att det
finns nationella prov i åk 3 i dessa ämnen, vilket kan leda till större ”vägledning” för vad som rimliga
gränser kan vara, eller att en viss sorts bedömarkompetens i dessa ämnen ökar. Under 2017 blir
också bedömarstödet i åk 1 obligatoriskt vilket förmodligen kommer att leda till att dessa ämnens
måluppfyllelse blir ytterligare differentierad.
Vad det gäller ämnesresultat i olika årskurser så är SvA ett ämne där en högre andel elever inte når
målen i samtliga årskurser. Matematik är även ett ämne som det i nästan samtliga årskurser är en liten
högre andel elever som inte når målen. Överlag lyckas flickor något bättre än pojkar, även om
skillnaden är relativt liten. Pojkar når generellt inte lika långt, enligt lärarnas bedömning, de når inte
heller målen i lika hög utsträckning. Matematik, engelska och idrott och hälsa är ett ämnen där en
något högre andel pojkar än flickor når mer än godkäntnivå.
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Ämnesprov åk 3

Når målen på ÄP 3 vt 2016 uppdelat på kön

2016 deltog ca 93 % av kommunens elever på ämnesprovet i Matematik i åk3. Större andel flickor än
pojkar deltog inte i matematik, vilket är något som vi inte sett tidigare år. I svenska deltog lika stor
andel flickor och pojkar. Totalt sett är det ca 10 % av eleverna som inte deltagit i alla ämnesprov.
Resultatet är något bättre 2016 än föregående år. Flickorna klarar svenskan bättre, och pojkarna
klarar matematiken bättre. Resultaten, ur denna aspekt visar på sämre resultat i matematik än i
svenska. Som helhet har pojkarna nått målen i högre utsträckning. Resultaten är ganska låga totalt
sett, även om de förbättrats jämfört med föregående år. 2016 klarade 55 % av eleverna alla delprov.
Hur stor andel som har klarat olika delprov, skiljer sig mellan olika skolor i relativt hög grad. Det är
också viktigt att tänka på att många skolor har ett ganska litet antal elever vilket gör att det blir lättare
för ”extremvärden”. När det gäller deltagande i alla delprov så skiljer det lite mellan olika skolor.
Men även här är det viktigt att tänka på att vissa skolor har få elever i åk3. Varje rektor har i sin
rapport kring undervisning och lärande beskrivit skolans resultat och de åtgärder som vidtagits med
utgångspunkt i analysen. Fler skolor fortsätter exempelvis med läslyftet och matematiklyftet som
åtgärder i arbetet. Även om måluppfyllelsen på ett par av delproven har försämrats, så är det en
större andel elever som klarar alla delprov i såväl matematik som i svenska. Något som är nytt för oss
i vårt systematiska kvalitetsarbete är att pojkarna når målen i högre utsträckning än flickorna i
matematik.
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Ämnesproven i åk 3 2015 och 2016 uppdelade på delprov

Måluppfyllelse i ämnesprovens delar 2015 och 2016

På det nationella ämnesprovet i svenska/svenska som andraspråk har resultatet förbättrats vad det
gäller såväl läsa som skriva faktatexter. Däremot har måluppfyllelsen sjunkit gällande läsa och skriva
berättande texter. När det gäller Läsa, elevens högläsning (prov D) och Läsa, elevens textsamtal
(Prov E) har måluppfyllelsen sjunkit. På det nationella ämnesprovet i matematik har resultatet
förbättrats på några delprov och försämrats på några delprov. Det är främst på delprov F (Mätning
massa, skriftliga räknemetoder) som resultatet har förbättrats. Ämnesprovet förändrades läsårhet
15/16 jämfört med tidigare läsår. Läsåret 14/15 delades både delprov F och G upp i två ytterligare
delprov F1 och F2 samt G1 och G2.
Resultatet 2016 jämfört med 2015 visar att resultaten på flera delprov i såväl svenska som matematik

har förbättrats, och i vissa fall förbättrats mycket. Det är svårt att göra exakta jämförelser då
Skolverket ändrat vissa delar i provstrukturen i matematik. (2015 rapporterades Delprov F och G i
matematik som ett prov och 2016 fanns F1, F2, G1 och G2). Delprov F i matematik, och speciellt
delprov F1 som testar positionssystemet och att lösa problem har förbättrats mycket, vidare har
skrivdelarna i svenskan, samt läsningen av faktatexter förbättras.
Överlag så är det ganska lika resultat för pojkar och flickor, där pojkarna i de flesta delprov i
matematik lyckas lite bättre, medan flickorna lyckas lite bättre i de flesta delprov i svenska.
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Årskurs 6
Måluppfyllelse åk6

Andel elever som nåt A-E i alla ämnen i åk 6 jämförelse 2014-2016

Det är en något lägre andel som når A-E i alla ämnen i åk6 läsåret 15/16 jämfört med läsåret 14/15.
En del av förklaringen till minskningen ligger i att flickornas måluppfyllelse i alla ämnen har sjunkit
något. Pojkarnas måluppfyllelse har endast minskat lite och pojkarna har nu bättre måluppfyllelse än
flickorna. Måluppfyllelsen i åk 6 är högre i Västervik än vad den genomsnittliga måluppfyllelsen är i
såväl Kalmar län som i riket.
Betyg åk6

Betygsfördelning åk 6 vt 2016

Betygsfördelningen i de olika ämnena i åk 6 visar på ett jämnt resultat mellan de olika ämnena. SvA
har ett sämre resultat än de andra ämnena, vilket delvis kan bero på att vi har haft elever som inte
gått i svensk skola så länge. Det ämne, förutom Sva, som har störst andel F är matematik och efter
detta kommer engelska och fysik. Engelska är också, tillsammans med Hkk, matematik och svenska,
de ämnen som har högst andel betyget A. Det är skillnad mellan pojkar och flickors resultat.
Flickorna når de högre betygen (C-A) i högre utsträckning i de flesta ämnena. Engelska är ett ämne
där pojkarna lyckas bättre. I matematik är det väldigt lika resultat. I bild och musik är det stor skillnad
mellan pojkar och flickors resultat. Det genomsnittliga betygsvärdet ger samma bild av resultatet.
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Genomsnittligt betygspoäng, Västerviks kommun åk 6 vt 2016, flickor/pojkar

Genomsnittligt betygspoäng åk 6 vt 2015 vs 2016

De genomsnittliga betygspoängen i åk 6 visar på en liknande bild som betygsfördelning, att resultatet
är väldigt lika mellan olika ämnen. SvA har dock ett betydlig lägre genomsnittligt betygspoäng och
matematik ligger lite lägre än de andra ämnena. Betygsfördelningen och det genomsnittliga
betygspoänget 2016 för åk 6 jämfört med 2015 visar att resultaten har ökat i de flesta ämnena. Det är
endast i slöjd, musik och SvA som den andelen har sjunkit något. Samtidigt har andelen elever med F
ökat något i en del ämnen. Dock har andelen elever som av någon anledning inte deltagit i
undervisningen minskat i många ämnen.
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Ämnesprov åk6

Ämnesprov åk 6 andel elever som klarat alla delprov jämförelse vt 2015 och 2016

Det är en lite lägre andel elever som klarar alla delprov på ämnesproven i matematik och svenska
2016. En något större andel elever som klarar alla delprov i engelska. Det är en större andel elever
som inte har deltagit vid ämnesproven vilket förmodligen påverkar resultatet.
Om vi räknar bort de som inte deltagit vid de nationella proven så är det en marginellt större andel
som klarar alla delprov på ämnesproven i svenska och en större andel som klarar alla delprov i
engelska. Det är dock fortfarande en lägre andel elever som klarar alla delprov på ämnesprovet i
matematik.

ÄP 6 vs betyg vt 2016

Ovanstående diagram visar hur terminsbetyget vt 2016 åk 6 förhåller sig till ämnesprovsbetyget.
Svenska och matematik är ämnen där ett högre betyg oftare ges än betyget på ämnesprovet, i
engelska ges oftare lägre betyg än på ÄP. Det är något högre andel pojkar som får högre betyg i
svenska och matematik, samt lägre betyg i engelska jämfört med ämnesprovet. Detta är en nationell
trend.
Pojkarna lyckas bättre i engelska, som helhet och i alla delprov (förutom C – Skriftlig produkton där
pojkarna och flickorna visar liknande resultat).
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I matematik lyckas pojkar och flickor ungefär lika bra, och flickor lyckas betydligt bättre i svenska,
som helhet. Det delprov i svenska som eleverna har det svårast är i delprov C, att skriva olika
texttyper, och Delprov B – läsförståelse är det delprov det eleverna lyckas bäst
Olika skolors resultat på ämnesproven är relativt lika, varje skola har i sin analys redovisat för
åtgärder på enhetsnivå i de rapporter som skrivs fram. För att främja likvärdigheten erbjuds
sambedömning av ämnesproven för lärare. Detta skapar inte bara en ökad likvärdighet utan är också
ett sätt att arbeta med att utveckla bedömarkompetensen hos våra medarbetare.
Årskurs 7‐9
Betygsfördelning i olika ämnen, åk 7-9
Betygsfördelningen i olika ämnen visar att ämnen med högre betyg är exempelvis bild, engelska,
hem- och konsumentkunskap, moderna språk och slöjd men även svenska. SvA har lägst resultat.
Andelen elever med 3, d v s att de inte har läst ämnet är relativt högt i de flesta ämnena, förutom
moderna språk och svenska. Detta kan förklaras med att dessa ämnen ersätts med SvA för eleverna.
Språkvalet för nyanlända är oftast SvA och därför finns de inte med i statistiken över moderna språk.
Moderna språk är också det ämne som eleverna kan välja bort vilket kan påverka.

Betygsfördelning Västerviks kommun 2015 och 2016

Jämfört med tidigare år så är det fler elever som har 3, d v s att de ej har läst ämnena, och många
ämnen har även en högre andel F. De flesta ämnen har fått lite sämre resultat samt lägre
måluppfyllelse (andel elever med betyg A-E) jämfört med läsåret 14/15. Svenska som andra-språk är
det ämne som har lägst måluppfyllelse och som även visar på den största minskningen i
måluppfyllelse. Detta kan bero på att vi fått en ökad mängd nyanlända som endast gått en kort tid i
grundskolan. Ämnet svenska visar inte på så stor försämring, vilket kan ha att göra med att
nyanlända läser SvA istället och därför inte påverkar svenskans måluppfyllelse. NO-ämnen, några
SO-ämnen och matematik tillhör även ämnen som visar något lägre måluppfyllelse än andra ämnen,
även om skillnaden inte är så stor jämfört med de andra ämnena.
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Genomsnittligt betygspoäng, Västerviks kommun 2015 och 2016

Ovanstående diagram visar på förändringen i genomsnittligt betygsvärde vt16 och vt15.
Franska visar på den största nedgången (det är visserligen få elever som läser franska, vilket gör att
statistiken blir känsligare från år till år). SvA minskar också mycket, vilket är anmärkningsvärt då
utgångsläget vt 15 redan var ett lågt genomsnittligt betygspoäng. Biologi, Historia, Idrott och hälsa,
Kemi är ämnen som visar på stor förändring i genomsnittligt betygsvärde.
När vi tittar på betygsfördelningen i de olika årskurserna ser vi att resultaten skiljer sig lite mellan
olika årskurser, vi kan dock se att andelen höga betyg ökar med stigande årskurs. Den här typen av
differentiering är tydlig genom hela grundskolan. Detta kan bero på många olika faktorer.
Flickor har generellt sett högre betyg i skolämnena och speciellt i ämnen bild, hemkunskap, musik
och moderna språk (störst skillnad i spanskan, franska åk 8 har pojkar högre betyg). Det ämne där
betygen är mest lika, och där pojkar oftast har lite bättre resultat än flickor är idrott och hälsa. Även
svenska är ett ämne där det är flickorna generellt har betydligt bättre betyg. Geografi åk 7 och biologi
åk 7-9 är det även stor skillnad mellan pojkar och flickors resultat. Skillnaderna mellan pojkar och
flickors resultat ökar på högstadiet, åk 7-9. Det är dock en liten ökning av skillnaderna. Skillnaderna
mellan pojkar och flickors resultat har funnits över tid även i åk 6.
Årskurs 9
Det genomsnittliga meritvärdet har under många års tid ökat och läsåret 14/15 ökade det relativt
mycket, främst på grund av att flickornas genomsnittliga meritvärde ökade mycket. Läsåret 15/16
innebar ett trendbrott och det genomsnittliga meritvärdet sjönk från 231,7 (14/15) till 218,9 (15/16)
för eleverna i kommunal skola. Även andelen behöriga till nationellt yrkesprogram minskade. Det är,
likt tidigare läsår, stor skillnad mellan pojkar och flickors resultat.
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Genomsnittligt meritvärdet över tid

Behörighet till yrkesprogram över tid

När vi tittar på genomsnittligt betygspoäng över tid för de elever som slutade åk 9 i våras ser vi att
resultaten har sjunkit, framför allt för pojkar. Viktigt att ta med sig är att den grupp elever som fick
betyg i åk 6 inte är samma grupp som fick betyg i åk 9. Under 2015/16 tog vi emot många nyanlända
elever i våra verksamheter vilket kan vara en bidragande faktor till att pojkarnas resultat sjunkit. En
del av de nyanlända var ensamkommande flyktingpojkar och detta kan ha påverkat resultaten. För
oss i kommunen var det en stor utmaning att organisera för undervisning då elevantalet i
grundskolan ökade med drygt 5 % under ett år. Detta kan ha bidragit till att meritvärdet sjunkit i
elevgruppen över tid.
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Meritvärde läsåret 2015/ 2016

Behörighet till yrkesprogram läsåret 2015/ 2016

Skolverket har från och med 2016 infört ett nytt sätt att redovisa meritvärde på, vilket ovanstående
diagram visar. Man redovisar resultat både inklusive och exklusive elever med okänd bakgrund (vilket
innebär att man saknar uppgifter om personnummer, exempelvis har inte eleverna blivit
folkbokförda. Det gör att resultaten är lite mer nyanserade än tidigare år. Ovanstående diagram visar
att det genomsnittliga meritvärdet inklusive och exklusive elever med okänd bakgrund skiljer sig åt.
Både det genomsnittliga meritvärdet och behörigheten till nationellt yrkesprogram påverkas om man
räknar med gruppen okänd bakgrund. Pojkarnas resultat påverkas mer när man räknar med okänd
bakgrund.

Ovanstående diagram gällande meritvärdesfördelningen visar att dels har antalet elever ökat under
vt2016, jämfört med vt2015. Även gruppen där meritvärde saknas har ökat liksom gruppen där
meritvärdet är lågt och endast består av några enstaka betyg. (Andel elever i gruppen med 0-5
godkända betyg var vt 2016 ca 17%, jämfört med vt 2015 då andel i gruppen var ca 6%). Det finns
en möljighet att ökningen av antalet elever, är elever som hamnar i gruppen med lågt meritvärde.
Detta kan delvis hänga ihop med att vi har tagit emot en del nyanlända, dock är ju det inte hela
förklaringen.
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Differensen i meritvärdesfördelningen, sett till andel 2015 vs 2016

Att vi har en större andel nyanlända är endast delförklaring till det lägre resultatet. När vi jämför
meritvärdesfördelningen för läsåret 15/16 med läsåret 14/15 ser vi att vi har en större andel med
mycket lågt meritvärde, d v s som saknar betyg eller endast har betyg i ett fåtal ämnen. Vi har dock
även en ökning i andelen elever med absoluta toppresultat, men en betydligt lägre andel elever med
höga betyg i de flesta ämnena (med meritvärden mellan 241 och 320). Detta kommer givetvis att
påverka det genomsnittliga meritvärdet negativt, det är således inte bara att antalet elever med få
godkända ämnen som bidrar till det lägre genomsnittliga meritvärdet.

Genomsnittligt meritvärde utifrån vårdnadshavares utbildning, 2015/16

Vi kan även se att vårdnadshavares utbildningsbakgrund kan ha påverkan på meritvärdet. Gruppen
elever med vårdnadshavare med förgymnasial eller gymnasial utbildning har ett lägre genomsnittligt
meritvärde än gruppen elever med vårdnadshavare med eftergymnasial utbildning. Det
genomsnittliga meritvärdet för gruppen elever med vårdnadshavare med förgymnasial eller gymnasial
utbildning har även sjunkit mer än för gruppen elever med vårdnadshavare med eftergymnasial
utbildning.
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Sammanfattningsvis kan vi se att meritvärdet har sjunkit, vi har större antal och andel elever som får
väldigt låga meritvärden, men det finns också elever med väldigt höga meritvärden. Däremot har
antalet och andelen med höga meritvärden minskat. En relativt stor del av minskningen av det
genomsnittliga meritvärdet beror således på att vi har ett större antal och andel elever som har
mycket låga meritvärden, men även om vi skulle bortse från denna grupp elever så skulle det
genomsnittliga meritvärdet sjunka något.
Meritvärde – jämförelse mellan skolor
Även meritvärdena på våra högstadieskolor har sjunkit jämfört med 2015/16. Östra Ringskolan det
lägsta genomsnittliga meritvärden, och Ellen Keyskolans båda rektorsområdena har de högsta
meritvärdena. Ankarsrums skola och Ludvigsborgsskolan har relativt lika genomsnittliga
meritvärden. Tittar vi på Västerviks kommuns genomsnittliga meritvärde så är det endast Ellen
Keyskolan som ligger över.
Varje skola har i sina rapporter kring kunskap och lärande beskrivet ovanstående resultat, gjort en
analys och beskrivit vilka åtgärder man planerar att genomföra under 2016/17. För Östra Ringskolan
och Ankarsrums skola handlar det om samtal kring måluppfyllelse, möjlighet att lyckas och att skapa
bättre förutsättningar för eleverna att veta vilka mål de arbetar mot. Att hitta varje ämnes glöd är ett
uppdrag som lärarna på Östra Ring fått av sin rektor, i Ankarsrum handlar samtalen om att alla elever
kan och vill lyckas. Dessa skolor har satsat på en ökad digitalisering för att hitta vägen till fler elevers
nyfikenhet och lärande.
Om vi jämför skolornas resultat med deras resultat vt-15, märker vi att två skolor, Ellen Key-skolan
och Ankarsrums skola, har ungefär samma genomsnittliga meritvärde vt-16 som vt-15.
Ludvigsborgsskolan och Östra Ringskolan, som bildades efter att Överumskolan 7-9 och Åbyskolan
lagts ned, är de skolor som visar på den största minskningen av genomsnittligt meritvärde. Östra
Ringskolan var läsåret 15/16 en nystartad skola, vilket kan påverka, och Östra Ringskolan och
Ludvigsborgskolan är båda skolor som tagit emot ett ganska stort antal nyanlända. Här är varje skolas
eget systematiska kvalitetsarbete viktigt att följa.
Flickor och pojkar har sänkt sina genomsnittliga meritvärden. På enhetsnivå ser vi att bilden ser
likadan ut på alla 7-9-skolor. Gruppen pojkar har ett lägre meritvärde än gruppen flickor. Dock är det
inte lika stor skillnad mellan olika grupperna på de olika enheterna. På Ankarsrums skola och på
Ellen Key är skillnaden mellan pojkar och flickors resultat inte så stor. På Ludvigsborgsskolan, och
än mer på Östra Ringskolan, är skillnaden mellan pojkars och flickors resultat större.
De olika enheternas resultat jämfört med föregående års resultat visar att flickornas resultat har
sjunkit på alla skolor, den största minskningen av flickors resultat har skett på Ankarsrums skola
samt på Åbyskolan/Östra Ringskolan. På Ankarsrum skolan och på Ellen Key (RO 1 och 2
ihopslagna) har gruppen pojkar förbättrat det genomsnittliga meritvärdet jämfört med föregående
läsår. På Ludvigsborgsskolan och på Åbyskolan/Överumsskolan/Östra Ringskolan har dock
gruppen pojkars genomsnittliga meritvärde sjunkit.
Det här är ett nationellt fenomen som kan bero på flera olika saker. Lgr 11 har annat kunskapsfokus
mot förmågor än tidigare läroplan och enligt rektorernas analyser kan detta påverka pojkarnas
måluppfyllelse. För att nå de högre betygen måste man kunna utveckla resonemang och argumentera
på ett sätt som man tidigare inte krävde. Det kan vara så att den trend vi nu ser, både lokalt och
nationellt handlar om att vår nuvarande läroplan ställer högre krav på dessa förmågor och att skolan
generellt testar dessa förmågor i form av skriftliga tester och uppsatser vilket kan leda till att en del
elever får svårt att visa vad de kan.
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I samtalen med medarbetarna lyfts därför vikten av att låta eleverna visa vad de kan på många olika
sätt, inte bara skriftligt för att gynna både pojkar och flickor, men också för att det är ett tydligt
uppdrag i läroplanen att erbjuda olika bedömningsformer. Ytterligare insatser sker i praktisk-estetiska
ämnen och språk i de kommungemensamma nätverken (se nedan) som leds av rektorer och
medarbetare. Här är undervisningen med koppling till genus tydligt framskriven i uppdraget som har
som målsättning att öka måluppfyllelsen för alla elever. Det är även viktigt att ta med dessa tankar i
vårt fortsatta arbete med att implementera IKT i undervisningen för att skapa förutsättningar för alla
elever att visa vad de kan. IKT är ett verktyg som många pedagoger och ledare ser som ett sätt att
skapa en mer tillgänglig undervisning som kan gynna alla elevers lärande.
Måluppfyllelse efter sommarskolan 2016
2016 genomfördes sommarskola för elever i åk 8 och 9. Engelska, matematik, svenska och svenska
som andraspråk erbjöds. Undervisningen bedrevs av legitimerade lärare.
Totalt deltog ca 50 elever i sommarskola i vår kommun. I årskurs 9 fick 9 elever betyg och blev
därmed behöriga för det nationella program de sökt. Sommarskolan var enligt eleverna en bra väg
för dem till ökat lärande och förvaltningens ambition är att erbjuda sommarskola 2017.
Insatser under året
Vi har, utifrån resultatet såväl 2016 som 2015, startat upp nätverk i flera ämnen, bland annat
praktisk-estetiska ämnen, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och engelska/moderna språk.
Vår målsättning är att öka likvärdigheten i undervisningen genom att skapa förutsättningar för alla
elever, både flickor och pojkar att utveckla förmågorna i ämnet så att alla får samma förutsättningar i
sitt lärande. I arbetet med detta visar rektorernas analys att ledarskapet i klassrummet är viktigt, något
som därför är i fokus i arbetet med normer och värden i förvaltningen.
Läs- och matematiklyftet har avslutats och utvärderingen är positiv. Majoriteten av deltagarna
upplevde att det var ett tydligt upplägg, tillräckligt med tid för satsningen. Bra diskussioner i
arbetslaget, positivt och inspirerande med bra tillfälle till diskussion. Satsningen tog mycket tid i
anspråk men gav mycket tillbaka är den övervägande bilden. Många lärare upplever att man har fått
ett gemensamt språk kring undervisning och lärande och att elevernas röst blivit tydligare i
undervisningen.
I undervisningen upplever många lärare att de fått fler och nya idéer kring t ex design. En hel del
påverkan på undervisningen, nya områden och nya uppgifter. Mer problemlösning i yngre åldrar och
mer samtal kring matematik. Eleverna har gillat att få uppgifter som är läxa. De har blivit mer
delaktiga och aktiva. EPA-modellen (Ensam, Par, Alla) har använts mycket mer. Matematiken och
innehållet i texter, både skrivna och talade, har synliggjorts mer. Undervisningen har blivit tydligare,
som pedagog har man utvecklat förmågan att beskriva lärandet, tagit tillvara elevernas intressen och
erfarenheter bättre samt utvecklat stödstrukturer i undervisningen.
Det kollegiala lärandet har gett förutsättningar för bra och utvecklande diskussioner, problembanken
skapar goda förutsättningar att anpassa undervisningen och diskussionerna blir givande. Fler aktiva
samtal och elever. En stor ökning av det kollegiala lärandet vilket lett till att undervisningen
förändrats. Mer matteprat och hur man undervisar språk- och kunskapsutvecklande liksom en ökad
förmåga att lyssna in. Eleverna har fått bli mer delaktiga, man upplever att man har gjort nya saker,
fått nya begrepp och diskussionerna har blivit fler både i klassrummet och i lärarrummet.
Många skolor väljer att fortsätta med läslyftet och matematiklyftet för att ytterligare fördjupa
kompetensen kring att arbeta mer språk- och kunskapsutvecklande och för att utveckla
matematikundervisningen. Några skolor väljer också att starta upp läslyftet under 2016/17.
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Särskola
När det gäller elevernas måluppfyllelse i de årskurser där betyg inte ges kan man se att eleverna i hög
utsträckning når målen. Det finns dock enstaka undantag, åt båda håll. Vi kan bland annat se
otillräcklig måluppfyllelse i de praktisk-estetiska ämnena, men det är svårt att dra för stora slutsatser
utifrån det underlag som finns i en så pass liten elevgrupp.
När det gäller elevernas måluppfyllelse i de årskurser där betyg ges kan man se att samtliga elever når
de kunskapskrav som minst ska uppnås. Även för dessa elever är måluppfyllelsen i de praktiskestetiska ämnena det område där de lägsta betygen förekommer. En del av eleverna har dock
undervisats och kunskapsbedömts enligt grundskolans läroplan i vissa ämnen.
När det gäller pojkars respektive flickors måluppfyllelse i de praktisk estetiska ämnena kan man med
stor försiktighet uttala sig om att årskurser där betyg ges (d v s samtliga elever i åk 6-9 i
grundsärskolan) har pojkarna har lite lägre måluppfyllelse, något som sammanfaller med övriga
grundskolans resultat och som därför finns med i det systematiska kvalitetsarbetet för särskolan
tillsammans med grundskolan under läsåret.
För de elever som läser ämnen och går i åk 6 Fågelbäret, samlad undervisning, ser man att det finns
godtagbara kunskaper i de flesta ämnen, undantag i ämnena svenska, matematik och engelska.
När det gäller inriktningen träningsskolan har samtliga elever godtagbara kunskaper i samtliga
ämnesområden.
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Normer och värden
Mål i verksamhetsplanen 2016
 Arbetet med att motverka kränkningar och främja likabehandling följs lokalt och centralt.
Fritidshemmet
Enkäten som genomförs på kommunens fritidshem visar på hur arbetet mot kränkningar upplevs av
eleverna. Eleverna upplever i hög grad att de har möjlighet att få hjälp av de vuxna, att de är relativt
trygga och att de har kompisar.

Fritidshemsenkät 2016: Årskurs F-3
Jag känner mig trygg på fritids

Jag har kompisar på fritids

Jag får hjälp av de vuxna om jag har något problem

På fritids pratar vi om hur vi ska vara mot varandra
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Fritidshemsenkät 2016: Årskurs 4-6
Jag känner mig trygg på fritids

Jag får hjälp av de vuxna

Jag har kompisar på fritids

På fritids pratar vi om hur vi ska vara mot varandra

Eleverna upplever att de pratar om hur man ska vara mot varandra på fritids. Generellt kan sägas att
flickorna är mer nöjda än pojkarna. Värdegrundsarbetet på fritids fungerar relativt bra enligt enkäten
men också enligt fritidspedagogernas och rektors utsago vid samtal och dialoger. En hög andel av
eleverna upplever att de är trygga på fritids.
Utvecklingsområden både på kommunnivå men också på de enskilda fritidshemmen utifrån arbetet
med att arbeta mot kränkande behandling. Utifrån rapporter och enheternas likabehandlingsplaner
har följande slutsatser dragits:
 Fritidshemmet behöver tydliggöras och synliggöras i likabehandlingsplanerna.
 Eleverna behöver göras mer delaktiga i att skapa en bild över vad som är tryggt respektive
otryggt på fritidshemmet, detta kan ske t ex genom trygghetsvandringar, enkäter, samtal.
 Analysen behöver i högre grad bygga på elevernas upplevelse.
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Insatserna måste ytterligare tydliggöras mot analysen, det främjande och förebyggande
arbetet är viktigt
Kränkande behandling måste alltid rapporteras till rektor som rapporterar till huvudmannen.

Grundskolan
Vår enkät visar att eleverna i åk 5 och 8 upplever en ökad känsla av trygghet vilket är glädjande. Vi
kommer att fortsätta arbeta med dessa delar genom främjande och förebyggande insatser.
Skolinspektionen menar att goda relationer är en framgångsfaktor för att främja ett gott klimat och
förebygga kränkningar. Därför är siffror kring hur eleverna upplever om lärarna tar deras åsikter på
allvar viktig. Dessa värden har ökat över tid och är centrala i vårt arbete.

Elevenkäten i grundskolan vt 2014-2016

I dialog har rektorerna sammanfattat delar i arbetet med normer och värden som är pågående och
aktuella på respektive skola och fritidshem. De områden som rektorerna ser tydligast i sitt arbete i
verksamheten och i analysen av enkäter kring normer och värden är vikten av att arbeta för att skapa
förståelse för människors olikheter. Vi tar idag emot många nyanlända och i det arbetet är det viktigt
att lyfta fram det demokratiska perspektivet som finns tydligt framskrivet i både lag och förordning.
Ledarskap, elev- och föräldradelaktighet är ytterligare områden liksom arbetet på fritidshemmet där
man på våra skolor utvecklar arbetet med rastverksamhet, något som är en del i det främjande och
förebyggande arbetet under normer och värden.
Områden som identifierats av rektorerna är:
 Etiska ställningstagande. Det är viktigt hur vi uttrycker oss, att tänka efter före samt att
medvetandegöra oss själva kring hur vi bemöter andra. Vi behöver också bli mer medvetna
om de handlingar vi gör.
 Ta avstånd från förtryck, många i våra verksamheter har stor kunskap och klarar av det, men
här behövs fortsatt kompetensutveckling.
 Vikten av god undervisning som främjar och förebygger och att elevhälsan och ledarskapet i
klassrummet är viktiga delar i det arbetet.
 Sociala medier är ett område som påverkar våra verksamheter allt mer och som vi är i behov
av att fortsätta arbeta med och fortbilda oss i.
Utöver dessa områden syns i de anmälningar om kränkningar som kommer in till huvudmannen att
det finns elever som upplever att de blir kränkta både i skolan och på fritidshemmet. Detta är något
som vi ser allvarligt på och som följs upp på verksamhetsbesöken. I anmälningarna framkommer att
de flesta kränkningar som sker är verbala eller att det blir bråk på rasterna. De allra flesta löses på
skolorna, vid några få tillfällen har rektor behövt stöd från barn- och utbildningskontoret.
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Samtliga skolor har upprättat likabehandlingsplaner dessa ska också ligga på respektive skolas
hemsida. Analys av likabehandlingsplanerna visa att fritidshemmet inte är tillräckligt framskrivet i
planerna. Rektorerna får därför i uppdrag att fokusera detta under 2017. I arbetet har rektorerna
rekommenderats att använda DO:s verktyg planforskolan.
Vi behöver fortsätta vårt arbete med att skapa förutsättningar för våra elever att känna lust att lära
liksom att fortsätta arbetet för att öka deras nyfikenhet för skolarbetet. Lusten och motivationen är
centrala drivkrafter i lärandet och vi arbetar därför med att hitta vägar till detta, här är formativ
undervisning ett viktigt verktyg och något som genomsyrar de insatser vi gör i förvaltningen, bland
annat genom våra nätverk. Eleverna vet var de är på väg och de förstår i allt högre grad
kunskapskraven och de vet i större utsträckning var de befinner sig i relation till dessa, vilket är
viktigta komponenter i det formativa förhållningssättet som vi strävar mot. De upplever också att de
kan få hjälp med skolarbetet vilket är viktigt för oss.
Grundsärskolan
När det gäller resultat från värdegrundsarbetet och de individintegrerade eleverna har respektive
elevs rektor arbetat med detta ute på respektive skola. Det arbetet är en del av respektive skolas
arbete och inte något som analyseras i särskild ordning kring de individintegrerade eleverna.
För de elever som går på Fågelbäret finns en likabehandlingsplan upprättad.

Samverkan, inflytande och delaktighet
Mål utifrån verksamhetsplanen
Fortsatt arbete med att vidareutveckla formativ undervisning kopplat till läs-, matematik- och
bedömarlyften.
 Att utveckla undervisningen så att både pojkar och flickor känner stimulans, nyfikenhet och
lust att lära.
Läroplanen skriver tydligt fram elevers möjlighet till påverkan och inflytande i de inledande kapitlen.
Även Skollagen lyfter fram eleverna i det systematiska kvalitetsarbete och deras röst ska höras i
arbetet, både i skolan och på fritidshemmet. De ska ges möjlighet att påverka undervisningen och
innehållet i den. Demokratiuppdraget är ytterligare en aspekt i arbetet som är viktigt för oss.
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Fritidshem
På fritids upplever eleverna att de får påverka mer när de är yngre. När de är äldre upplever de inte
det i lika hög grad.
De vuxna lyssnar på mig F-3

På fritids får jag vara med och bestämma vad vi ska
göra åk F-3

De vuxna lyssnar på mig 4-6

På fritids får jag vara med och bestämma vad vi ska göra
åk 4-6

Fritidshemmet F-3 samt 4-6 vt 2016

Utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete och samtalen vid våra dialoger behöver vi bli bättre på att ta
tillvara elevernas tankar och åsikter kring hur verksamheten kan förbättras. Fler flickor än pojkar
upplever att de vuxna lyssnar på dem, dock upplever pojkarna på mellanstadiet att de i högre grad
kan påverka vad de ska göra på fritids. Här är fritidsråden en viktig arena för elevernas tankar och för
vårt fortsatta arbete.
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Grundskola

Elevenkäten vt 2014-2016

I elevenkäten framgår att eleverna i högre grad upplever att de vet vad som krävs för att nå
kunskapskraven i de olika ämnena. De är också mer positiva i sina svar kring att få veta hur det går
för dem i skolarbetet. Här är undervisningen och då framför allt den formativa bedömningen en
viktig del i att utveckla detta i våra klassrum. Genom att forma undervisningen efter elevernas behov
och att utgå från där de befinner sig skapas förutsättningar för eleverna att förstå vilket som är deras
nästa steg och hur de kommer dit.
På våra skolor finns elevråd, klassråd, matråd och fritidsråd. För eleverna på högstadiet finns också
elevskyddsombud som träffas och utbildas. På vissa skolor genomförs också elevledda
utvecklingssamtal. Eleverna är också med i arbetet med att ta fram trivselregler och
likabehandlingsplaner på skolorna, deras röst är viktig för att identifiera otrygga områden och vad
som behöver förbättras för en trygg och fungerande skola. I vår analys kan vi trots detta se att
eleverna inte upplever att de är så delaktiga. De får i varierande grad vara med och påverka
undervisningen upplever de.

Elevenkäten vt 2014-2016
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I vårt fortsatta arbete ser vi att vi behöver lyfta och påminna oss om vikten av att göra eleverna
delaktiga på många olika sätt. Framförallt handlar det om undervisningen men också i andra
sammanhang så som vid ombyggnationer, kost och utsmyckning av lokaler. Elevernas tankar
behöver synliggöras mer i våra verksamheter. De upplever i högre grad att de får den hjälp de
behöver och att lärarna har höga förväntningar på dem. Läs- och matematiklyftet har fokus på att
göra eleverna mer delaktiga i undervisningen, både genom att ta reda på var de befinner sig, men
också genom att fråga efter hur de vill lära, vad de vill lära mer om men också hur de ska visa vad det
kan. Vi ser en ökning i andelen positiva svar kring att skolarbetet gör eleverna nyfikna så att de får
lust att lära mer och att eleverna i högre grad upplever att lärarna tar hänsyn till deras åsikter jämfört
med föregående år.

Elevenkäten vt 2014-2016

Det värde som får lägst positiva svar är elevernas tankar kring skolmåltiderna. Eleverna på
Marieborgsskolan upplever att det är orättvist att de inte har matsal och att de på grund av detta inte
får välja på två maträtter. Många elever upplever också att miljön i matsalen är högljudd och inte
alltid så lugn som de skulle önska.
Vid träffar med kostrådet upplever man att maten är relativt bra, bilden som kostrådets
representanter ger är mer positiv än enkätsvaret. Kosten regleras i hög grad av lagstiftning som inte
går att påverka i så hög grad som eleverna vill och önskar. För att öka elevernas möjlighet att påverka
kostfrågor har de erbjudits att få vara med i köket och vara en del av tillagningen som en form av
prao. Detta är något som eleverna ännu inte tagit ställning till.
Lärarna i förskoleklass har lyft svårigheten med övergångar förskola – förskoleklass vilket är ett
utvecklingsområde som påbörjats i vårt arbete med att implementera kapitel 3 på våra skolor. Här är
förskolan en viktig dialogpartner och ett arbete med detta kommer att ske under 2017.
Vi upplever inte att det är några större skillnader mellan könen inom området. Utmaningar finns i att
utjämna kulturella skillnader och språkliga hinder. Att arbeta språkutvecklande är en framgångsfaktor
för alla elever och läslyftet är en viktig del i arbetet. Läslyftet liksom matematiklyftet är också delar
som identifierats som framgångsfaktorer i att öka elevernas delaktighet och inflytande över
undervisningen. I de kollegiala samtalen finns uppdraget att samtala kring elevernas intressen och
nyfikenhet. Enkäterna som genomförs i kommunen visar att eleverna upplever att de vuxna har
höga förväntningar på dem, det är viktigt att vi fortsätter jobba aktivt med detta så att alla elever
känner att de kan lyckas och att vuxenvärlden tror på dem.
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Delaktighet är en viktig faktor för att öka motivationen och något som förvaltningen har haft i sin
satsning tillsammans med förskolechefer och rektorer. Att öka delaktigheten och lärandet för
eleverna med fokus på att skapa en ökad trygghet för eleverna är årets fokusområde. Flera av
kommunens skolor har också särskilt fokuserat utvecklingsarbetet under året med att
medvetandegöra vikten av att ha höga förväntningar på alla elever, att arbeta mer ämnesövergripande
och att genom extra anpassningar, IKT och ett förändrat sätt att undervisa skapa ännu bättre
förutsättningar för att skapa nyfikenhet och lust att lära för kommunens elever.
Samverkan med föräldrar sker i olika forum. Både vid utvecklingssamtal, spontana kontakter vid
hämtning och lämning, vid besök på skolan, på föräldramöten och vid samverkansråd. Mycket
information går via bloggar och veckobrev till föräldrarna. Ytterligare information inhämtas också via
enkäter. Den bild som framträder är att samverkan är viktig men ibland svår. När vi har föräldrarna
med oss och strävar mot samma mål är jobbet med att ge alla elever förutsättningar att nå så långt
hen kan så mycket lättare. Bilden är att vi har gott samarbete med de allra flesta, ett arbete som är
viktigt och som vi vill fortsätta att utveckla. En tanke som finns för att nå fler är att samla runt en
fråga eller ett ämne som engagerar och bjuda in till samtal kring detta. Ytterligare tankar är att
samverka med exempelvis idrottsföreningar för att öka samverkan, kanske måste vi också hitta andra
sätt för samverkan t ex genom digitala verktyg. Samverkan med näringsliv är något som behöver
utvecklas, här är NTA ett pågående projekt som kan fungera som inkörsport, kopplingen Lgr 11 är
central i det arbetet.
Grundsärskolan
Läslyftets arbete har visat att lärarnas upplevelse är att eleverna i grundsärskolan inte har fått vara
delaktiga i så hög utsträckning som de kan. Det här är något som lärarna håller på och utveckla i
undervisningen. Den formativa undervisningen är lika central i grundsärskolan som i övrig
verksamhet. Arbetet med att utveckla den är pågående.

Sammanfattande analys
Fritidshem
På fritidshemmet ser vi att organisation och övergångar är viktiga för elevernas fortsatta lärande. I
dag ser vi att samverkan behöver fortsätta utvecklas så att vi kan fullfölja uppdraget. Vi ser också i
samtalen med verksamheten att fritidshemmen är en viktig del i elevernas hela skoldag. För att
ytterligare förbättra undervisningen behöver fritidshemmet på ett naturligt sätt bli en större del i alla
skolors elevhälsoarbete så att elevernas hela skoldag finns med i planeringen av lärandet. Vi behöver
skapa förutsättningar för våra elever att finna möjlighet till återhämtning och vila liksom öka
förutsättningarna för att påverka innehållet på fritids.
Likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling behöver i större utsträckning fokusera
på fritidshemmets behov och analys.
Likvärdighetsarbetet med en kommunövergripande insats för att implementera det nya kapitlet för
fritidshem samt kapitlet som handlar om både övergångar och att utveckla uppdraget att komplettera
skolan behöver lyftas fram både centralt men också lokalt på våra enheter. Vad innehållet i det nya
läroplanskapitlet för oss och hur vi ska få det att genomsyra våra verksamheter är högprioriterat.
Grundskola, inklusive särskola
Vår analys, utifrån enheternas bedömning, enkäter och våra dialogmöten med rektorer och politiker,
är att vi behöver fortsätta arbetet med att förändra undervisningen.
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Utifrån elevenkäten och forskning behöver undervisningen i högre utsträckning ta sin utgångspunkt i
elevernas intressen, förkunskaper och behov. Vi behöver också få möjlighet att anpassa våra lokaler
och lärverktyg så att de i högre utsträckning skapar förutsättningar för att alla elever ska lyckas.
I förskoleklass behöver arbetet med att förstå och implementera det nya läroplansarbetet vara i
fokus. Lekens betydelse för lärandet, elevernas tro på sin egen förmåga och att erbjuda en likvärdig
förskoleklass där övergången från förskola är smidig och genomtänkt är områden vi kommer
fortsätta att utveckla
Matematik- och läslyften har varit centrala för oss och många skolor har valt att fortsätta med då de
belyser delar som är motivationsskapande enligt forskning och beprövad erfarenhet. Att hålla i och
hålla ut i arbetet med en förändrad undervisning är något som vi behöver fortsätta med i vår
styrkedja.
Det kollegiala lärandet som lyften har i fokus vill vi också sprida till andra ämnen där vi ser att
likvärdigheten och måluppfyllelsen behöver öka. Vi är i full gång med våra nätverk i moderna språk,
engelska, bild, musik, idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap samt slöjd. Utvärderingen så här
långt visar på att arbetet fungerar olika bra i olika grupper, att lärare och rektorer uppskattar att få
fokusera ämnen. Ett omtag av Lgr 11 utifrån kursplanerna upplevs som värdefullt och de
kommentar- och diskussionsmaterial som används skapar förutsättningar för en mer likvärdig
utbildning.
I arbetet med att hitta vägen till alla elever behöver vi fortsätta vårt arbete med att utveckla
undervisningen. Det görs ett stort jobb kring detta i våra klassrum varje dag och genom att fortsätta
de kollegiala samtalen och det förebyggande och främjande arbetet i skolornas elevhälsolag kan ännu
fler elever nå sin fulla potential.
För att ytterligare öka elevernas måluppfyllelse är en satsning på att införa IKT mer strategiskt och
medvetet i undervisningen viktig. Genom fungerande och ändamålsenlig IKT-utrustning där elever
och lärare kan arbeta mer interaktivt och formativt kan elevernas intresse och motivation öka. Med
utgångspunkt i visionen: Kompetens för livet. Lust att lära, rätt att lyckas är det centralt att fundera
kring vad en mer stimulerande och varierad undervisning kan betyda för oss i Västerviks kommun.
Vår strategi för IKT med kopplingen till måluppfyllelse, inflytande och lust att lära och är central i
arbetet med detta och under 2016 har många skolor startat upp arbetet med att implementera GAFE
i klassrummen. Rektorerna beskriver att det arbetet har ökat motivationen hos eleverna då de lättare
kan följa sin lärandeprocess, särskilt pojkarna upplever man gynnas av de digitala verktygen.
I gruppen modersmålslärare har bedömarkompetensen varit i fokus under hösten 2016. Tillsammans
med förvaltningen har ett utvecklingsarbete initierats vilket fortsätter under 2017. Arbetet med det
kollegiala lärandet kring läroplanens skrivningar och arbetet med det pedagogiska ledarskapet i
klassrummet kommer att fortsätta.
I tränings- och särskolan har vi under året fortsatt arbetet med de delar som Skolinspektionen
identifierade i sin regelbundna tillsyn 2014. Läroplanen har varit i fokus för arbetet med hur
undervisningen planeras, genomförs och utvärderas. Förmågor och hur dessa utvecklas utifrån
elevernas förutsättningar har varit föremål för diskussioner och analys av undervisningen har skett
utifrån detta. Genom läslyftets modul Tematiskt arbetssätt och digitala verktyg har de kollegiala
samtalen skapat goda förutsättningar för att hitta nya undervisningsformer för eleverna.
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Många av eleverna är nyanlända och för att möta alla elevers behov behöver undervisningen bli mer
språkutvecklande. Nästa steg är matematiklyftet och att arbeta vidare med att utveckla
undervisningen i matematik för särskolans elever.
För att arbeta främjande och förebyggande är arbetet med att skapa goda förutsättningar för
elevernas lärande i fokus i alla våra verksamheter. Här finns som ett komplement till skolornas egna
medarbetare central barn- och elevhälsa att tillgå. Samverkan mellan central barn- och elevhälsa och
övrig förvaltning är en framgångsfaktor som vi vill fortsätta att utveckla.
Prioriterade utvecklingsområden i barn‐ och utbildningsnämndens verksamhetsplan
2017












Fortsatt arbete med att vidareutveckla formativ undervisning kopplat till läs-, matematik- och
bedömarlyften.
Att utveckla undervisningen så att både pojkar och flickor känner stimulans, nyfikenhet och
lust att lära.
Införande av ny IKT-plan för en mer tidsenlig och inspirerande skola.
Implementering av nya kapitel i läroplanen för förskoleklass och fritidshem.
Arbete med att skapa goda förutsättningar för nyanländas skolgång.
Skapa ämnesnätverk i bild, moderna språk, musik, idrott och hälsa, hem- och
konsumentkunskap samt slöjd.
Arbetet med att motverka kränkningar och främja likabehandling följs lokalt och centralt.
Aktivt arbete med rekryteringsstrategin för att bli en alltmer attraktiv arbetsgivare dels för att
behålla våra medarbetare men också för att öka den andel som söker sig till Västerviks
kommun. Detta arbete sker i samverkan med fackliga organisationer, Campus, högskolor och
universitet.
Avlasta lärare arbetsuppgifter som inte hör direkt samman med undervisningen enligt
nämnduppdrag 2014.
Analysera och belysa behovet för barn i behov av särskilt stöd, ett uppdrag som kommer att
behandlas under 2017.
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Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Strukturella förutsättningar
Volymanpassningar
Gymnasieskolan har under perioden 2011-2015 genomfört omfattande volymanpassningar kopplat
till det minskade elevunderlaget. Under nämnda period är minskningen i storleksordningen cirka 400
färre elever. Budget, lokaler och program- och inriktningsutbud är tre av de stora
volymanpassningarna. Ett område som vi valt att inte anpassa till det minskade elevantalet är
elevhälsan och anledningen till det är att vi ser att våra elever har stora behov av kontakt med
skolsköterska, kurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare för att klara sina studier.
Gymnasiesärskolans program har minskat i storlek och tendensen är att man som integrerad
grundsärskoleelev skriver ut sig från särskolan när man ska börja gymnasiet. Detta medför att de
nationella programmen på gymnasiesärskolan har få elever. Planer finns att gå ut med riktad
information till vårdnadshavare med barn i grundsärskolan för att medvetandegöra vad
gymnasiesärskolan innebär och vad den syftar till. Det faktum att fler elever skriver ut sig från
särskolan när man börjar gymnasiet innebär att behovet av stöd från elevassistenter ökar för
elevgruppen på nationella program och att den samverkan som funnits med Restaurang- och
livsmedelsprogrammet minskar i omfattning beroende på elevernas förutsättningar.
Nyanlända
Förändringar i omvärlden under läsåret 2015-2016 innebar att Västerviks gymnasium tog emot 110
nyanlända elever från framförallt Afghanistan och Syrien. Det omfattande mottagandet av nyanlända
elever har bland annat inneburit att stor kraft och ett stort engagemang har lagts på att hitta
ändamålsenliga undervisningslokaler och rekrytering av lärare, kurator, språkstödjare och
lärarassistenter. Samarbete med Campus Västervik och förtätning av lokalerna på Västerviks
gymnasium har möjliggjort att vi kunnat erbjuda undervisningslokaler på Östersjövägen. Rekrytering
av lärare, framförallt lärare i Svenska som andraspråk, har varit ett svårt arbete där vi under perioder
inte haft tillräckligt antal behöriga lärare på plats. Ett omfattande mottagande av nyanlända elever har
även inneburit att verksamhetsfokus har riktats mot frågor som rör integration.
Kommunala aktivitetsansvaret
Under 2016 har även ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret permanent övergått till
gymnasieskolans ansvarsområde. Samarbetet inom ramen för Plug in 2.0 har fortsatt, vilket bland
annat har inneburit att 2 tjänster kopplade till det kommunala aktivitetsansvaret finansierats av medel
från Europeiska socialfonden. I Plug in-samarbetet ingår SKL och Regionförbundet.
Lokaler – Projekt kunskapskällan
Våren 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om att gymnasieskolan och Komvux ska flytta
samman i gemensamma lokaler på Östersjövägen. Ett omfattande om- och tillbyggnadsarbete
planeras under namnet Projekt Kunskapskällan. Om- och tillbyggnationen förväntas påbörjas under
våren 2017 och gymnasieskolan och vuxenutbildningen kommer få nyrenoverade och anpassade
miljöer för morgondagens lärande och en modern mötesplats för alla som verkar inom gymnasie-och
vuxenutbildningen.
Rekrytering
Under senaste året har gymnasieskolan rekryterat ett 30-tal medarbetare inom en rad olika
yrkeskategorier. En klok rekryteringsstrategi är avgörande för gymnasieskolans framtid.
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Kunskap, utveckling och lärande
Måluppfyllelse:
Nedanstående resultatbeskrivning är hämtad från SKL:s Öppna Jämförelser.

När det gäller SKL:s sammanställning Öppna jämförelser 2016 konstateras bland annat följande
tendenser på nationell nivå:
 Högre genomströmning d v s fler elever fullföljer sin gymnasieutbildning inom tre eller
fyra år
 Färre elever får grundläggande högskolebehörighet vilket kan förklaras av att två olika
examina infördes 2011
 Den genomsnittliga betygspoängen har legat stabilt i många år kring 14,0.
 Gymnasielevers övergång till arbete och vidare studier i hög grad påverkas av yttre
faktorer såsom det samhällspolitiska och konjunkturmässiga läget vid tiden för när
eleverna slutar gymnasieskolan.
 Satsningar måste göras för nya vägar för att möta gruppen nyanlända elever i
gymnasieskolan Bland annat föreslås regeländringar som på ett tydligare sätt möjliggör
undervisning under lovperioderna.
För Västerviks del kan konstateras att vi i de flesta resultaten tillhör gruppen ”Mittersta 50%”. Här
finns utrymmen för förbättringsarbeten för att nå högre måluppfyllelse.
För att öka måluppfyllelsen pågår följande insatser över en längre tid.
Fortsatt arbete utifrån strategidokument kring IKT‐frågor:
Under 2016 har gymnasieskolan tagit flera olika steg i utvecklingen mot en alltmer digitaliserad
verksamhet. Från hösten 2016 har alla elever en egen bärbar dator i undervisningen. Alltfler lärare
väljer att använda digitala läromedel. Vi har genomfört ett stort antal utbildningsinsatser för våra
medarbetare vilket bland annat inneburit att vi har kunnat sjösätta IST-Lärande på utsatt tid. ISTlärande är en webbtjänst där elever och vårdnadshavare kan följa inte bara de pedagogiska
planeringarn utan även hur elevernas prestationer formativt bedöms i respektive kurs. IST-Lärande
används även i samband med utvecklingssamtalen så att elever och vårdnadhavare får en aktuell
översikt av elevens kunskapsutveckling.
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Gymnasieskolan har under hösten bjudit in till särskilda föräldramöten där vi presenterat de digitala
verktygen och möjligheterna. Gymnasiet har även under senare delen av hösten påbörjat ett
samarbete med RISE/ICT som är en del av statens forskningsinstitut där vi kommer att få
omfattande stöd i vår fortsatta digitala utveckling av verksamheten på gymnasiet. Arbetet med
digitalisering kan även sammanfattas i nedanstående bild:

Kollegialt lärande i form av lärgrupper utifrån identifierade utvecklingsområden.
För tredje läsåret i rad fortsätter gymnasieskolan med kollegialt lärande i form av lärgrupper för alla
medarbetare vid gymnasieskolan. Syftet med lärgrupperna är att medarbetarna vid Västerviks
Gymnasium som en del av skolans systematiska kvalitetsarbete arbetar med kollegialt lärande för att
skapa en kultur där medarbetare och skolledning tillsammans skapar hög kvalitet i undervisning,
elevhälsoprocesser, studie- och yrkesvägledning och skoladministration. Formerna för
lärgruppsarbetet är:









Gemensam planering, genomförande och utvärdering av gemensamma kurs- eller
kunskapsmoment
Kollegabesök med efterföljande gemensam reflektion
Gemensam litteraturläsning kopplad till de delar som genomförts gemensamt
Ämnesföreträdare och förstelärare/lektor leder lärgruppernas arbete i samråd med
lärgruppens medlemmar och skolledningen.
Lärande samtal
Alla gruppens medlemmar ska i slutet av varje lärgruppsmöte skriva en Exit Notes som
lämnas till samtalsledaren i gruppen.
Alla lärgruppens medlemmar skriver en logg från kollegabesök kopplat till gruppens rubrik.
Minst 2 besök per termin till olika kollegor. Datumen ska planeras i god tid så de inte blir
inställda.
Varje gruppmedlem dokumenterar löpande egna reflektioner och lärdomar. Den egna
reflektionen kommer att vara ett av underlagen i medarbetarsamtalet/lönesamtalet.

Läsåret 2016 har följande områden varit i fokus för lärgrupperna:
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Ämnesdidaktik estetiska musikämnen – Pedagogisk planering, bedömning och betygssättning
Ämnesdidaktik matematik – Pedagogisk planering, bedömning och betygssättning
Ämnesdidaktik engelska – Pedagogisk planering, bedömning och betygssättning
Ämnesdidaktik svenska – Pedagogisk planering, bedömning och betygssättning
Ämnesdidaktik historia – Pedagogisk planering, bedömning och betygssättning
Ämnesdidaktik Psykologi - Pedagogisk planering, bedömning och betygssättning
Formativ bedömning och betygssättning
Biblioteket – Det obegränsade rummet
Integration
Elevhälsa
Gymnasiesärskola
Ungdomars motivation
Teknikcollege (TC)
Samverkan yrkesprogram
Effektiv skoladministration
Undervisa nyanlända elever
Digitalt lärande
Entreprenörskap och Ung företagsamhet för alla
Ämnesdidaktik idrott – fokus på stöd och anpassningar
Ämnesdidaktik Naturkunskap - Pedagogisk planering, bedömning och betygssättning
Vård- och omsorgscollege (VO)
Studie- och yrkesvägledning

En av gymnasiets lärgrupper har inriktning mot gymnasiesärskolan. I denna grupp arbetar man med
bedömning samt APL för att skapa likvärdighet och för att höja kvaliteten.
Fortsatt implementering av kommunala aktivitetsansvaret i gymnasieskolans
verksamhet.
Under 2016 har även ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret permanent övergått till
gymnasieskolans ansvarsområde. Samarbetet inom ramen för Plug in 2.0 har fortsatt, vilket bland
annat har inneburit att 2 tjänster kopplade till det kommunala aktivitetsansvaret finansierats av medel
från Europeiska socialfonden. I Plug in samarbetet ingår även SKL och Regionförbundet. Arbetet
utgår från den handlingsplan för kommunalt aktivitetsansvar som tagits fram. Handlingsplanen
revideras årligen av Barn- och utbildningsnämnden.
Översyn av stödfunktionerna
Översynen av stödfunktioner avslutade under våren 2016 och har under hösten implementerats.
Studiecentrum, Navet och specialpedagogerna är nu ett arbetslag som gemensamt ansvarar för
utredningar och att ge stöd för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.
Fokus på lärarledarskap i form av coachning av lärare på individnivå
Coachning av lärare på individnivå fortlöper utifrån behov. Effekterna har i det längre perspektivet
visat sig vara goda.
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Arbete med att skapa goda förutsättningar för nyanländas skolgång.
Här har arbetet under 2016 fokuserat på att berörda medarbetare fördjupat sig i det nya
kartläggningsmaterial som Skolverket har tagit fram. Vidare har en förstärkning skett av elevhälsan
för nyanlända elever för att skapa goda förutsättningar för skolgången. IMPRE och IMPRO platser
har tillskapats på framförallt Hantverksprogrammet inriktning finsnickeri med språkstödjare för att
eleverna bättre ska lyckas med sina studier. Medarbetarna på IM – språk bildar en särskild lärgrupp
med fokus på undervisning av nyanlända där arbetet bland annat utgår från en högskolekurs
anordnad av Högskolan Dalarna.
För gymnasiesärskolan finns ett pågående arbetet kopplat till studie- och yrkesvägledningen med
syftet att skapa en rutin, ett årshjul, för de olika gemensamma aktiviteterna. Man vill också ha en
bättre samverkan mellan studie- och yrkesvägledare och lärare för att tillsammans planera och
genomföra vissa övningar och uppgifter.
Särskilda utvecklingsområden
Samverkan skola – näringsliv (fördjupade uppdrag prioriterade inriktningsområden)
Samverkan med arbetsliv och näringsliv sker på olika sätt i gymnasieskolan. De nationella
yrkesprogrammen har var för sig så kallade programråd vars uppgifter kan bestå i att:
 hjälpa huvudmannen att ordna platser för det arbetsplatsförlagda lärandet,
 hjälpa huvudmannen att planera och organisera det arbetsplatsförlagda lärandet,
 medverka vid utformningen av gymnasiearbeten,
 samverka om utbildningens långsiktiga utveckling, samråda om vilka kurser som ska
erbjudas som programfördjupning.
 medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom att ta fram utvärderingsprinciper rörande
det arbetsplatsförlagda lärandet.
Vidare har flera av de högskoleförberande programmen sedan några år tillbaka etablerat samverkan
med polis, sjukhus, kriminalvård och psykiatri där eleverna inom ramen för olika kurser besöker
verksamheterna som en del av undervisningen för att stimulera till fortsatt lärande. Inom ramen för
kurserna entreprenörskap och företagande deltar representanter för näringslivet vid olika inslag
exempelvis i form av Idénästet (Inför en jury som består av representanter för näringslivet får
eleverna möjligheten att presentera sin UF-idé och får feedback tillbaka) samt fungerar som rådgivare
till UF-företag.
Under 2016 har gymnasieskolan ytterligare stärkt samverkan med arbetslivet och näringslivet när vi
tillsammans med alla kommuner i Kalmar län är certifierade inom ramen för Vård- och
omsorgscollege. Under 2017 kommer Västerviks gymnasium även certifieras inom Teknikcollege
Östra Småland.
Sedan ett par år tillbaka samarbetar gymnasieskolan med Tjustbygdens sparbank kring en
utbildningssatsning för alla årskurs 3-elever under rubriken Ung Ekonomi. Denna satsning har som
syfta att skapa kunskap hos våra ungdomar om de val vi behöver göra runt vår privatekonomi – både
nu och i framtiden. Ämnesområden som fokuserar är bland annat att flytta hemifrån, spara, att bli
sambo, börja jobba och studera.
Skapa förutsättningar så att minst 40 % av gymnasieeleverna väljer att starta ett UF-företag
Västerviks gymnasium har för detta uppdrag skapat förutsättningar genom flera organisatoriska och
motivationskapande insatser.
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Samtliga elever på Västerviks gymnasium erbjuds att läsa entreprenörskap och/eller entreprenörskap
och företagande inom ramen för individuellt valt. Samtliga elever på samhälls-, ekonomi- och
naturvetenskapsprogrammen (i dagsläget 50 % av eleverna på gymnasiet) erbjuds även
entreprenörskap och/eller entreprenörskap och företagande som valmöjlighet inom den del av
programstrukturen som heter programfördjupning. En översyn av timplanerna kommer att ske med
syfte att flera av yrkesprogrammen och introduktionsprogrammen ska erbjuda
entreprenörskapskursen inom programfördjupningsblocket.
När det gäller de motiverande insatserna så läser eleverna på samhälls-, ekonomi- och
naturvetenskapsprogrammen temaområde i årskurs 1 som fokuserar på entreprenörskap.
Temaområdena genomförs i samverkan med Ung Företagsamhet. Under läsåret 15-16 kommer även
ett så kallat Innovation Camp i samverkan med Ung Företagsamhet genomföras för årskurs 2-elever
med fokus på yrkes- och introduktionsprogrammen. Temaområden kring entreprenörskap och
Innovation Camp ska motivera eleverna att välja att starta UF-företag i årskurs 3 inom ramen för
kurserna entreprenörskap och/eller entreprenörskap och företagande. Från Ung Företagsamhets
verksamhetsrapport för 2016 redovisas följande siffror:
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Normer och värden
Resultat: elevenkät 2016 Västerviks gymnasium

För gymnasieskolans del så har arbetet med normer och värden fokuserat på nedanstående områden.
Samtliga områden diskuterades i samband med temadagen med barn- och utbildningsnämnden i
november 2016.
Integrationsfrågor
Mot bakgrund av det stora antalet nyanlända elever som mottagits vid Västerviks gymnasium så har
vi numera en integrationsgrupp på skolan där lärare arbetar aktivt med integration i olika kurser tex
geografi (gymnasiekursen och grundskolekursen tillsammans). Detta ger flera vinster såväl
pedagogiskt som värdegrundsmässigt. Eleverna från IM ser vilken nivå som gymnasiekurserna
genomförs på och vad som krävs kunskaps- och språkmässigt. Eleverna har även gjort exkursioner
tillsammans i ett stort projekt. Eleverna upplever samarbetet som positivt. Inför 2017 planeras även
för uppstart av en gemensam kurs i Samhällskunskap där elever på IM läser denna eller andra kurser
på nationellt program i mån av plats.
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Samarbete med boenden för nyanlända
Efter bråket som skedde på gymnasiet i oktober 2016 så har samarbetet med boenden och HVBhem förbättras. Detta som ett led i arbetet med normer och värden där det finns många aspekter
som nyanlända elever måste få kunskap om. Vi har idag en kurator som arbetar särskilt nära dessa
elever.
Hantverksprogrammet inriktning finsnickeri för nyanlända
Vi har idag en relativt stor grupp nyanlända på detta program. Eleverna har via intervjuer kartlagts
för att se om intresse finns för att arbeta inom träindustrin. Det har blivit mycket positivt med dessa
elever. Planering sker nu för hur vi ska kunna ta emot nästa elevgrupp. Eleverna är engagerade och
entusiastiska. Branschen är mycket nöjd över detta eftersom de är i stort behov av arbetskraft.
Samarbetet med branschen skapar ytterligare möjligheter för integrationsarbetet. I detta exempel blev
det en blandning av svenskfödda elever som sökt till programmet och nyanlända. Först kände sig de
svenskfödda exkluderade. Detta har rektor och lärare på programmet arbetat med och idag är
samtliga nöjda. Här har vi även anställt ett språkstöd i verksamheten. Industritekniska programmet
kan kanske vara ett alternativ i framtiden kring ett liknande upplägg. Just nu är vi på gång med att
certifieras inom ramen för Teknikcollege Östra Småland och med det skärps kraven och
förväntningarna för såväl skolan som för eleverna. Kanske finns det en möjlig väg till ett spår för
nyanlända inom driftsäkerhet och underhåll.
Likabehandling, förebildlighet samt främjande och förebyggande arbete
En stor del av arbetet med normer och värden är på olika sätt kopplat till våra likabehandlingsplaner.
Särskilda kunskapsområden genomförs bland annat i kursen Naturkunskap som rör frågor om kön,
identitet och sexuell identitet. På introduktionsprogrammen har man exempelvis särskilda temadagar
varje läsår kring normer och världen samt livskunskap.
För Västerviks Gymnasium är det mycket viktigt hur vi alla uppträder i vardagen. Det är viktigt att
vuxna är förebilder. Att lyssna är en viktig del för att skap goda normer och värden liksom att alla
människor ses som tillgångar. Vi arbetar med olika inslag i vardagen för att påminna om detta. Vi har
bland annat genomfört ett yrkesetiskt seminarium i samarbete med Lärarförbundet och Lärarnas
Riksförbund.
Vi är även i en process där gymnasiets elevhälsa i framtiden kommer att arbeta än mer främjande och
förebyggande på gruppnivå när det gäller olika aspekter av normer och värden.
Teknikcollege
Certifieringen av våra yrkesprogram (IN, EE och NA teknikprofil) ska skapa stimulerande lärmiljöer
som attraherar båda könen. Idag finns inte omklädningsrum för tjejer utan tjejerna måste dela med
kvinnliga medarbetare. Här har gymnasieskolan ett viktigt uppdrag att i den pedagogiska miljön skapa
förutsättningar för icke könstraditionella val av utbildning.

Samverkan, inflytande och delaktighet
Samverkan, inflytande och delaktighet kommer till uttryck i en rad olika aspekter såsom det
övergripande arbetet med skolans värdegrundsarbete, undervisningens planerande och
genomförande, lokal- och arbetsmiljöfrågor och arbetet med att skapa en skola som kännetecknas av
trivsel. För att säkerställa arbetet med samverkan, delaktighet och inflytande behöver etablerade
arbetsformer och förhållningssätt såväl säkerställas som utvecklas. Idag tas elevernas synpunkter och
tankar tillvara bland annat genom så kallade referensgrupper där rektor träffar elever på varje
program för att ta del av i första hand elevernas synpunkter på undervisningen och utbildningen.
Dessa referensgrupper ger rektor en möjlighet att även kunna fördjupa frågeställningar från
elevenkäten.
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I framtiden kommer vi i än större utsträckning arbeta in helhetsperspektiv i dessa referensgrupper
genom att föra samtal kring övergripande frågor som lokaler, IKT, kost och arbetet med en tobaksfri
skol- och arbetstid.
Vi ser även att den pågående digitaliseringen kommer att skapa nya möjligheter till samverkan,
delaktighet och inflytande. Från och med hösten 2016 arbetar gymnasieskolan fullt ut med IST
Lärande (modul för planering, bedömning, omdöme och utvecklingssamtal) vilket skapar stora
möjligheter till inflytande och delaktighet för elever och vårdnadshavare.
Vidare har nya arbetsformer arbetats fram för ungdomsfullmäktige som en del av undervisningen i
kurserna samhällskunskap 1a och samhällskunskap 1 b.
I de skisser som finns för den planerade om- och tillbyggnaden av undervisningslokalerna på
Östersjövägen planeras flera gemensamma ytor för elever och medarbetare i form av bland annat
gemensam restaurang och cafeteria. Den fysiska förändringen av undervisningsmiljön kommer skapa
stora möjligheter för fördjupad samverkan i det dagliga arbetet mellan medarbetare på Västerviks
Gymnasium och elever.
När det gäller gymnasiesärskolan kan sägas att beroende på vilket program eleven går sker inflytande
och delaktighet på olika nivåer. Vissa delar av gymnasiesärskolans verksamhet är regelstyrd men där
finns stora möjligheter till anpassning av innehåll och arbetssätt utifrån elevens förutsättningar och
behov.
Ett led i arbetet med normer och värden är att gymnasiesärskolan är lokalintegrerad med
gymnasieskolan och en viss integration finns mellan ”Programmet för hotell, restaurang och bageri”
och ”Restaurang- och livsmedelsprogrammet”. Tanken är att integrera ”Programmet för fastighet,
anläggning och byggnation” med andra gymnasieprogram. Syftet är att gymnasiesärskolan och
gymnasiet ska vara en helhet, vilket man hoppas ska gynna elever inom de både skolformerna men
även gynna kunskapsutbyte mellan skolpersonalen.
Elevinflytande
Gymnasiets digitaliseringsgrupp
Elever har anmält sitt intresse att delta i skolans digitaliseringsgrupp. Meningen är att få med ett
elevperspektiv även i digitaliseringsfrågorna. För gymnasiets ledning är det viktigt att se vad eleverna
ser för behov och vilka önskemål de har kring digitala verktyg i sin skolgång. Tanken är även att
dessa elever ska få delta i skolans kompetensutveckling kring digitalisering tillsammans med lärarna
för att kunna vara ett stöd ute i klasserna när nya verktyg implementeras.
Projekt Kunskapskällan.
Elever som studerar på Västerviks gymnasium och högstadieelever från kommunens 7-9 skolor har
under hösten 2016 deltagit i arbetet med projekt Kunskapskällan.
Eleverna har getts möjlighet att föra fram sina synpunkter i både text och bild. Via en kreativ yta har
bilder kunnat anslås och för att visa vad som är omtyckt av flertalet medarbetare och har vi använt
"Gilla klistermärken". Detta har skapat en god visualisering av tankarna. Även en stor digital enkät
har ingått i arbetet med eleverna. Högstadieelever har bjudits in till en halvdag med olika workshops
för att se vad de saknar i sin skolgång nu eller vad som är bra som de även vill få tillgång till på
gymnasiet. Arbetet med eleverna är ett bra exempel på hur inflytande och delaktighet kan ske i
gymnasieskolan.
67
Fastställd bun 2017-03-07 § 20 Dnr 2017/51-042

Svårt med delaktighet kring kostfrågor
Eleverna visar tyvärr inget större intresse för kostrådet. Vi hoppas för framtiden att den nya
skolrestaurangen och det nya caféet ska öka intresset för kostfrågor.
Vår nya gymnasieskola ska vara en skola för möten där vuxna och elever möts. Tanken är att vi ska
bygga in fler naturliga möten mellan vuxna och ungdomar. Skolrestaurang och cafeteria blir framtida
mötesplatser för alla som verkar på gymnasiet.
Veckans fråga till eleverna via digital enkät ett par gånger per termin.
Under hösten har gymnasiets ledningsgrupp provat med direktfrågor för att arbeta ytterligare med
inflytande och delaktighet. En fråga har handlat om elevdemokrati där vi frågade om vilken typ av
elevdemokrati de önskade. Majoriteten svarade elevråd. Några ville besöka ledningsgruppen.
Ledningsgruppen bjöd in dessa elever (en kom) som berättade om sitt engagemang i just
elevdemokrati. Ledningsgruppen kommer att använda dessa enkäter vid frågor där vi undrar vad
eleverna tycker i vissa frågor. Vi kommer också att använda oss av korta digitala frågor för att göra
olika typer av temperaturmätningar hos eleverna.
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Komvux
Strukturella förutsättningar
Antal elever
Inom en kontinuerligt växande vuxenutbildning sker ständig förändring. Verksamheten växer med
fler elever inom både svenska för invandrare inom kommunal vuxenutbildning och grundläggande
och gymnasiala kurser. 2016-11-25 var det totalt ca 770 elever som var inskrivna (de flesta av dem
studerar på heltid). Av dessa 770 elever läser ca 280 inom SFI. Utgångspunkterna för verksamheterna
är elevernas behov och förutsättningar, vilket innebär att mycket fokus läggs på att skapa individuella
studieplaner för alla elever.
Rekrytering
Utifrån att verksamheten växer ökar behovet av personal och lokaler. Under 2016 har det varit svårt
att rekrytera personal i tillräcklig omfattning inom framför allt två kategorier. Behöriga lärare i
svenska som andraspråk (främst SFI) men även studie- och yrkesvägledare. Dessa två yrkeskategorier
är de som är störst efterfrågan på i hela landet just nu (framför allt inom vuxenutbildning). Det
medför att det krävs andra lösningar för att upprätthålla kvalitet och för att kunna möta efterfrågan.
Inom SFI har vi löst det med att främst anställa legitimerade lärare som sedan har fått komplettera
med utbildning i svenska som andraspråk. Där har vi flera som har slutfört sin utbildning och några
som fortfarande läser. Utöver detta har vi visstidsanställt viss personal enligt skollagen som har
erfarenhet och/eller utbildning i svenska som andraspråk men inte är legitimerade lärare. För SFI har
vi också organiserat så att mottagandet har flutit på smidigare än tidigare. Detta tack vare dedicerade
personer för administration och för att genomföra språkliga kartläggningar i samband med att
personer ska påbörja eller fortsätta sin utbildning. Detta underlättar för personer att direkt börja på
rätt språklig nivå. Det har gjorts även tidigare men nu i mer organiserad form.
För att möta behovet av studie- och yrkesvägledare har vi under 2016 anställt två personer på deltid
som har påbörjat sin studie- och yrkesvägledarutbildning. Detta har varit mycket lyckosamt men trots
detta behöver vi rekrytera ytterligare en heltidstjänst eftersom denna inte har kunnat tillsättas under
2016. Det ekonomiska resultatet för 2016 speglar rekryteringssvårigheterna genom att det blev ett
överskott utifrån att det inte gått att fylla de vakanser (utifrån ökat behov och sjukskrivningar) som
funnits. Ytterligare en kategori är svårrekryterad, vårdlärare, men där har vi under 2016 lyckats väl
och förhoppningen är att behovet för 2017 också ska gå bra att rekrytera.
Under 2016 var tanken att en biträdande rektor skulle anställas. Denna rekrytering blev framflyttad
då det fick prioriteras att skapa förutsättningar/struktur på administrationen och studie- och
yrkesvägledarfunktionerna. Även att få SFI-lärarrekryteringar på plats och fungera.
Lokaler
I lokalerna är vi trångbodda. Framför allt måndagar, tisdagar och torsdagar då alla SFI elever är på
plats. Hade de lektionerna varit utspridda under veckan hade även de andra dagarna varit lika extremt
hårt belastade. Vi använder alla källarskrymslen, små rum m.fl. som vi kan uppbringa till
undervisning. Vi har ingen plats att växa ytterligare och det är periodvis mycket trångt i allmänna
studie- och uppehållsutrymmen. Under våren 2016 fattade politiken beslut om att Komvux
verksamhet ska flytta till Östersjövägen och dela lokaler med gymnasieskolan. Komvux personal har
under året arbetat för att detta ska bli så bra som möjligt utifrån ett elev- och verksamhetsperspektiv.
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Arbetet med nya kursplaner
Organisationen för övrigt börjar ta form och det är mycket lovande. Vi har under 2016 påbörjat
arbetet med de nya kursplaner på grundläggande nivå, som träder i kraft 1 januari 2017, vilka kräver
mycket förarbete och även vissa strukturella förändringar. Det arbetet har fortlöpt mycket bra. Vi har
tidigare arbetat mycket med förkunskapstester i de olika ämnena, och detta har utvecklats ytterligare i
och med arbetet med att införa de nya kursplanerna.
Statsbidrag
Komvux har under 2016 genomfört sökt statsbidrag inom flera områden, yrkesvux, trainee och
komvuxkurser. Förutom vård- och omsorgsutbildningen som Komvux bedriver i egen regi, där ett
80-tal elever läser, har vi också ett antal personer ca 25 elever som vi beviljat en yrkesutbildning
genom en annan kommun. Detta för att möjliggöra studier och att individens behov och mål ska
kunna styra vilken utbildning som de önskar att söka sig till. Det är en stor spridning av
inriktningarna på yrkesutbildningarna. Allt från VVS, el, barnskötare, restaurang, djurvård m.fl. Vi får
bara behålla statsbidrag för genomförd utbildning. Under 2016 var det ett antal personer som valde
att inte starta den utbildning som de sökt och fått beviljad, det medförde att en viss del av
statsbidraget fick återbetalas eftersom det är mycket svårt att med kort varsel rekrytera nya elever.
Extra handledning
Vi har under 2016 arbetat med att införa extra handledning bland annat för eleverna som läser
matematik på gymnasienivå. Detta har varit mycket bra och lyckosamt och vi ser ett fortsatt ökat
behov av detta.
Kurser under sommarperiod
Under 2016 gjordes en omfattande förändring av möjligheterna till att läsa kurser under
sommarperioden. Komvux har under ett par år arbetar utifrån att skapa ett ”tre terminers-system”,
som består av en vår-, en sommar- och en höstperiod. 2016 var första året som vissa dagkurser på
grundläggande och gymnasial nivå erbjöds under sommarperioden. De dagkurser som erbjöds var
främst inom ämnena svenska som andraspråk, matematik, engelska. Kurserna erbjöds i form av
orienteringskurser utifrån individernas behov och förutsättningar. Givetvis erbjöds även gymnasiala
kurser i distansform, precis som tidigare. Utbildning i svenska för invandrare har under flera år haft
undervisning även på sommaren med undantag av ett fåtal veckor så där var inte förändringen så stor
förutom att antalet veckor med uppehåll minskade till 2,5. Denna strukturella förändring har
möjliggjorts tack vare bra planering, ett lokalt kollektivavtal för lärarpersonalen och att lärarnas
ledigheter inte sker samtidigt utan mer efter ”semesterprincip” där de går omlott. Detta upplägg har
varit mycket bra för elevernas utveckling.
Rätt till komvux
Regeringens förslag om rätt till komvux bifölls av regeringen den 24 november 2016 och ska
implementeras från och med 1 januari 2017. Förslaget innebar att: Fler vuxna får rätt att läsa på
komvux, kommunal vuxenutbildning. Regeringens förslag innebär att alla vuxna över 20 år får rätt att
gå en utbildning på komvux för att bli behöriga att söka in till högskolor eller yrkeshögskolor. Det
här gäller alla som uppfyller kraven för att få delta i komvux på gymnasienivå.
Förslaget innebär också att det inte längre krävs en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan
för att få läsa på komvux på gymnasienivå. Har man uppnått grundläggande behörighet till högskolan
har man också rätt att läsa på komvux för att uppnå särskild behörighet till högskolan. Det finns
heller ingen begränsning i hur många olika behörigheter någon får läsa in.
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Kunskap, utveckling och lärande
Det är fortfarande fler kvinnor än män som väljer att studera, ca 30 % män och 70 % kvinnor. Vi
fortsätter att arbeta för att möta individernas olika behov. Dels genom att erbjuda olika studieformer
och takter som passar eleverna. Dels genom att arbeta för att lärarna ska ha rätt kompetens och
förutsättningar att möta eleverna.
Vi arbetar också för att finna strukturer för att kunna möta behovet av ett underkänt eller ”missat”
gymnasiearbete.
Analys och bedömning av måluppfyllelse
Andelen elever som slutfört kurs på Komvux i vår kommun, enligt Skolverkets kommunblad 2015,
är endast 54 %, motsvarande siffror för kommungruppen är 71,5 % och för riket 71,4 %. Dock kan
också konstateras att elever som avbrutit kurs i vår kommun endast är 16,1 %, jämfört med 17,6 % i
kommungruppen och 18,3 % i riket.
Att andelen elever som har slutfört kurs har sjunkit mycket jämfört med föregående rapportering kan
bero på två anledningar. Dels läser eleverna numera flertalet kurser som inte slutar förrän efter
årsskiftet vilket innebär att när inrapportering sker är kurserna påbörjade men inte avslutade. Dels
måste inrapporteringarna ses över så att de varit korrekta, eftersom det har varit en hel del
problematik kring statistikinlämningarna inom ramen av vuxenutbildningen. Dock kan inget
rapporteras in i efterhand. Vår uppfattning är dock att vi fortfarande ligger mycket högt avseende
elever som slutfört kurs, även om statistiken på grund av olika faktorer inte riktigt visar detta, denna
gång.
Grundläggande nivå
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Tabell 1, betygsstatistik grundläggande nivå 2015. Andelen betyg i procent, skolans egna underlag.
Eleverna på grundläggande nivå når i relativt hög utsträckning målen för utbildningen. Jämfört med
2015 har dock fler elever underkänt framför allt i matematik och engelska. Vi ser att det finns en
relation mellan låg närvaro och bristande studieresultat. I matematik och engelska når inga elever de
högsta betygen. I Samhällskunskap och svenska som andraspråk når ett antal elever de högsta
betygen. Jämfört med föregående år når eleverna de högre betygen i något lägre utsträckning.
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Gymnasial nivå
För kurser som startade efter 2012-07-01 gäller betygsskalan A-F, där F är underkänt. 2015 års egen
statistik för den gymnasiala vuxenutbildningen visar att spridningen mellan betygen i princip är
oförändrad. Matematik är det ämne som är svårast för eleverna att nå de högsta betygen i. De nya
kursplanerna och de nya betygskriterierna kräver att eleverna når alla delar i kunskapskraven för att få
betyget E. Engelska 5 har andelen underkända betyg minskat och andelen med högsta betygen har
ökat jämfört med 2015. När det gäller engelska 6 har andelen underkända betyg ökat något men även
andelen med de högsta betygen har ökat jämfört med 2015. Andelen med godkända betyg i Svenska
2 har ökat jämfört med 2015.

Betygsstatistik, gymnasial nivå, Komvux, 2016 jan‐dec
120,0%
100,0%
80,0%

A

60,0%

B

40,0%

C

20,0%

D

0,0%

E
F

Tabell 2: Betygsresultat gymnasial nivå 2016, skolans egna underlag.
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Tabell 3: Betygsresultat för samtliga kurser på grundläggande nivå och gymnasial nivå 2016, skolans egna underlag

Svenska för invandrare inom kommunal vuxenutbildning (SFI)
Totalt har 258 betyg utfärdats inom SFI under 2016, motsvarande siffra för 2015 var 217. Av de 258
betygen 2016 är merparten i C-kurs och D-kurs och det är också där som ökningen i antal har skett
mellan 2015 och 2016. Det är fortsatt en högre andel av personer med högre utbildningsbakgrund
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jämfört med personer med lägre utbildningsbakgrund som startar SFI. Dock har andelen analfabeter
ökat under senare delen av 2016.
Liksom tidigare år ligger kommunen fortsatt högt i Skolverkets statistik kopplat till riket (Skolverkets
kommunblad 2015) avseende andel godkända elever, 73 % jämfört med kommungruppen 74 % och
riket 64 %.
De nationella proven för SFI ändrades innan 2016 och innebär att eleverna inte måste nå E i alla
delar för att bli godkända. Det här är fortsatt svårt för eleverna att ta till sig, då de måste klara målen
för kursen för att kunna få ett E och det nationella provets bedömningsgrunder överensstämmer då
inte med kursmålen. Att man som elev måste genomföra nationella prov i kurserna B, C och D,
tidigare endast i kurs D, medför att det blir mycket elevfokus på tester och resultat.
Överensstämmelsen med de nationella proven är trots dessa förändringar är fortsatt hög.
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Tabell 3: Betygsresultat för kurser inom SFI 2016, skolans egna underlag

Särskild utbildning för vuxna
En verksamhet om ca 10 elever och där de flesta eleverna läser inom ramen av träningsskolan på
grundläggande nivå, där målet med kurserna inte är att få betyg. Endast ett par elever läser kurser på
grundläggande nivå med betygskriterier. Eleverna läser ett fåtal timmar/vecka utifrån deras behov
och individuella förutsättningar. Särskild utbildning för vuxna är en verksamhet som präglas av
trygghet och små grupper där en viktig del är att få vara integrerade med de övriga verksamheterna
utanför lektionstid för att skapa en vi-känsla.

Normer och värden
Grundläggande demokratiska värderingar och etiska ställningstaganden.
Skolan är en spännande mötesplats med många deltagare som också kommer från olika kulturer.
Olika kulturer har ibland olika tankar kring vad som är rätt och fel. Vi arbetar mycket med och pratar
och diskuterar kring alla människors lika värde och respekten för varandra. Vi arbetar även med att
skapa förståelse för olika kulturer och behov. Alla möten ska ske naturligt oberoende av nationalitet
och kultur, precis som i samhället i övrigt. Vi arbetar med att varje individ ska få utbildning utifrån
sina behov och förutsättningar. Därför arbetar vi också med kartläggning av de nyanlända som
kommer för att de ska kunna börja rätt nivå, inom ramen för den individuella studieplanen som vi
upprättar för varje elev inom vuxenutbildningen.
Vår analys av detta är att det fungerar mycket bra och att elever och personal känner att det är en bra
och trygg lärmiljö där det finns en stor respekt.
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Under sommaren 2016 hade vi inslag av etiska diskussioner/fokusområden inom ramen av SFI, detta
var mycket lyckat och det kommer vi att fortsätta med under våren 2017. Vi kommer framöver att
försöka att möta individer på fler sätt med språkstöd och skapa fler forum för naturliga samtal kring
individers olika frågeställningar kring normen, värden, förväntningar och rutiner. Vi arbetar just nu
med att se när i tiden och i vilken form detta ska implementeras.
I olika ämnen
Inom ramen för de olika ämnena/kurserna arbetar lärarna tillsammans med de grundläggande
värderingarna och normerna som läroplanen för vuxenutbildningen lyfter fram. Detta sker genom
diskussioner, fokusområden, val av material, introduktioner men även situations anpassat. Vår
uppfattning om detta är ett bra tillvägagångssätt för att nå så många elever som möjligt på ett
naturligt och bra sätt.
Likabehandlingsplan
Det finns en likabehandlingsplan inom vuxenutbildningen där de olika verksamheterna med
förebyggande arbete och rutiner kring hantering av eventuella uppkomna situationer finns med.
Denna har konstaterats att den behöver revideras ytterligare utifrån att målgrupperna har förändrats
ytterligare och att det nu dessutom är ännu fler elever på skolan vilket ger behov av ytterligare
förebyggande arbete utifrån nya situationer som uppkommer. Detta behöver också finnas med i
planen. En revidering kommer att ske under första halvåret 2017.
Trygghet och studiero
Att ta avstånd från förtryck och skapa förståelse för varandra är viktigt. Vi är många elever på en
begränsad yta. Vi försöker att skapa bra flöden för att elever ska finna studiero och inte ”gå på”
varandra. Det fungerar relativt bra utifrån omständigheterna. När många elever befinner sig på en
begränsad yta finns större risk för oro och konflikter. Området kring cafeterian är oftast fullsatt och
kan upplevas som lite stimmigt/ljudligt emellanåt. Men har vi en bra grundkänsla på Komvux som vi
arbetar för att bevara. Tyvärr kan vi inte påverka lokalfrågan i dagsläget, men vi verkar hela tiden för
att finna så bra lösningar som möjligt.

Samverkan, inflytande och delaktighet
Inom verksamheten
Att kontinuerligt fånga upp behov och synpunkter från elever och personal har fungerat bra. Det har
under 2016 precis som tidigare skett genom löpande samtal mellan olika personer (omfattande
elever, lärare och övrig personal), kursutvärderingar, grupputvärderingar och en elev- och en
medarbetarenkät. Dock var svarsfrekvensen på elevenkäten mycket lägre än på många år. Detta beror
på logistiksvårigheten att under en begränsad period fånga upp alla elever, trots att enkäten är digital.
Eleverna läser i så olika omfattning och studietakt att det försvårar detta. Dock finner vi att vi får
många av svaren från eleverna direkt i form av muntlig dialog vilket ger oss en bra grund att arbeta
vidare utifrån. Eleverna finner att de har många vägar till att framföra sina åsikter och känner också
att de blir lyssnade på.
Under sommarperioden genomförde vi för första gången en planerad samverkan mellan SFI och
lärare i gymnasiala ämnen. En lärare i etik hade undervisning och dialoger med vissa elevgrupper och
en lärare i juridik träffade andra grupper. Även en lärare i samhällskunskap arbetade tillsammans med
vissa elever inom utbildning i svenska för invandrare några timmar per vecka. Fokus var
språkinlärning och olika begrepp och förståelse inom olika valda områden. Detta var mycket lyckat
och uppskattat upplägg av både elever och lärare.
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Inom ramen av projekt ”Kunskapskällan” har både elever och lärare varit involverade. Detta med
fokus på vad man känner är viktigt kring arbets- och studiemiljö, både i undervisningssituationer
men också den övriga miljön som är minst lika viktig. Utvalda elever har fått besvara ett antal frågor
kring studiemiljö och lärarna har vid olika tillfällen också arbetat med detta, både i gruppform och
individuellt. Lärarna har löpande varit delaktiga i planeringen och utformningen av ytorna inom
ramen av projektet.
Extern samverkan
Samverkan med arbetslivet inom utbildning på gymnasialnivå och Vård och
omsorgsutbildning inom VO-College
Komvux samverkar mycket med arbetslivet och näringslivet inom ramen för olika kurser på
gymnasialnivå och även yrkesutbildningar som elever läser. Framför allt inom vård- och
omsorgsutbildningen till undersköterska men även inom andra utbildningar. Det kan vara i form av
föreläsningar, studiebesök, APL-uppföljningar, informationstillfällen, kontinuerliga avstämningar
mellan lärare och arbetsplatser och kompetensutvecklingsinsatser. Komvux deltar på vissa
programråd på gymnasieskolan och även på kompetensråd samordnat av Campus.
Samverkan sker med externa aktörer så som exempelvis Arbetsförmedlingen. Här är strävan att
eleverna ska äga sitt lärande och sina möjligheter till påverkan och arbete. Komvux arbetar ständigt
med att utveckla detta för att ge eleverna makten över sin utbildning och sitt kommande arbetsliv.
Komvux ingår i samverkan inom ramen för VO-College, som omfattar både arbetsgivare (offentliga
och privata i Kalmar län), och under 2016 blev certifieringarna för detta klart. Både för ett regionalt
VO-College i Kalmar län och ett lokalt VO-College i norra Kalmar län (Västervik, Oskarshamn,
Mönsterås, Vimmerby, Högsby och Hultsfred). VO-College handlar just om utbred och nära
samverkan i olika frågor som rör utbildningarna på framför allt gymnasial nivå. Olika frågor står i
fokus inom denna samverkan för att skapa bra förutsättningar och likvärdighet för individer. Det kan
handla om handledarutbildning, APL(arbetsplatsförlagda)-platser, uppföljningar, marknadsföring för
att stimulera fler att söka sig till utbildning och arbete inom vård- och omsorg, att stimulera till att
andelen män inom vården ökar och exempelvis kompetensutveckling. Men också till att samverkan
mellan olika aktörer stärks så att kvalitén höjs och kontaktvägar kortas. Komvux finns representerade
i den lokala styrgruppen och rektor för Komvux är utsedd att representera BUN i den regionala
styrgruppen.
Trainee och utbildningskontrakt
Under 2016 har Komvux genomfört utbildning inom ramen av de statliga satsningarna och
fokusområdena trainee och utbildningskontrakt. Eftersom dessa satsningar i huvudsak innebär att en
individ kombinerar studier med annan aktivitet, jobb eller praktik har uppläggen av skett i samverkan
med arbetsförmedlingen och andra aktörer inom kommunen (enheten för arbete och kompetens).
Inom formen utbildningskontrakt har även personer i målgruppen kunnat studera 100 %, utan
kombination med en praktik/jobb. Allt utifrån individens behov och förutsättningar.
Samverkan med externa aktörer avseende svenska för invandrare inom kommunal
vuxenutbildning
En nära samverkan med alla inblandade parter inom etableringen är viktigt för individens bästa. Den
samordnande parten är AF, arbetsförmedlingen som Komvux har ett gott samarbete med. Under
flertalet år har det varit stor omsättning på handläggarna vilket har inneburit en del svårigheter med
brister i kommunikation. Detta har under 2016 stabiliserats sig något vilket gynnar individerna
märkbart. Snabba insatser för att underlätta för eleverna möjliggörs av detta, vilket också påverkar
elevernas språkinlärning.
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Sammanfattande analys
Prioriterade utvecklingsområden i barn‐ och utbildningsnämndens verksamhetsplan
2017
 Fokus på arbetet med nya kursplaner på grundläggande nivå som träder i kraft från och med
1 januari 2017.
 Komvux - rättighetslagstiftning träder i kraft 1 januari 2017.
 Fokus på Studie- och yrkesvägledning inom ramen för alla verksamheterna.
 Utveckla regional samverkan, framför allt i Norra Kalmar län kring yrkesutbildningar, men
även med övriga aktörer.
 Utöka samverkan med näringslivet, berörda aktörer, närliggande kommuner, programråd på
gymnasiet samt kompetensråd på Campus.
 Att utveckla kompetensen kring IKT- tekniken för att möta elevernas behov på bästa sätt.
 Matematik - att fortsätta arbeta för att möta eleverna på bästa möjliga sätt utifrån deras
förkunskaper. Initiativ som påbörjades under 2016 i form av förberedelsekurser under
sommaren och fler kurser i anpassade studietakter på plats kommer att fortsätta att utvecklas
under 2017.
 Rekrytering av behörig personal, framför allt inom SFI.
 Utveckla konceptet med lärarassistenter på SFI för bästa språkinlärning och utväxling för
eleverna.
 Skapa bra forum för lärande och kompetensutveckling avseende personalen, bland annat
genom kollegialt lärande.
 Fortsätta att arbeta med utvecklingen av VO-College bland annat avseende
handledarutbildning och valideringsfrågan.
 Fortsatt fokus på SFI och individens studier i kombination med etablering och integrering i
samhället.
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Bokslut 2016
Barn- och utbildningsnämnden har för 2016 ett utfall på 737,3 mnkr, vilket innebär ett
överskott på +1,3 mnkr. Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns det en rad
avvikelser mot budget på de olika verksamheterna. Där främst grundskolan sticker ut
negativt och gymnasiet positivt.
Barn- och
Utbildningsnämnden

Utfall
2016

Budget Resultat
2016
2016

Övergripande verksamhet
Förskola

39,6

38,9

-0,7

171,3

176,4

5,1

Grundskola & SBO

381,5

367,3

-14,2

Gymnasieskola

129,4

138,4

9,0

Komvux & SFI

15,4

17,7

2,2

Summa, mkr

737,3

738,6

1,3

Överlag är det högre intäkter än budgeterat som ligger bakom barn- och
utbildningsnämndens överskott. Statsbidrag för nyanlända- och asylsökande elever har
ökat, vilket till stor del skapar intäktsökningen, men också att statsbidrag från skolverket
är högre än budgeterat. Från skolverket tillkom lärarlönelyftet som inte var budgeterat.

Utveckling av barn‐ och utbildningsnämndens intäkter och kostnader
Barn- och utbildningsnämndens intäkter ökar för 2016 med 43 mnkr gentemot 2015, vilket framför
allt förklaras med ökade bidrag från Migrationsverket, kopplat till fler nyanlända och asylsökande
elever.
Barn- och utbildningsnämndens kostnader ökar för 2016 med 69,4 mnkr gentemot 2015,
kostnadsökningen kommer framför allt av ökade personalkostnader, mestadels till följd av utökad
verksamhet kopplat till de olika intäkterna samt till de lönesatsningar som gjorts. Dock ser vi att även
andra kostnadsgrupper ökar i kostnader vilket inte direkt kan hänvisas till utökad verksamhet. Här
ser vi främst köp av verksamhet och övriga driftskostnader som ökar. Ökningen av posten övrigt
kommer främst av skolskjutskostnader som ökat genom mer växelvist boende och kostnaden köp av
verksamhet ökar men bör ställas i relation till försäljningen av verksamhet som ökar ungefär lika
mycket i kronor.
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Resultaträkning Barn- och
utbildningsförvaltningen
Försäljningsintäkter
Taxor & avgifter
Bidrag
Försäljning verksamhet
Övrigt
Totala intäkter
Personalkostnader
Köp av verksamhet
Hyror & leasing
Drift & förbrukning
Övrigt
Avskrivningar & finanisiella
kostnader
Totala kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Årets resultat

Bokslut
2016
3,9
22,4
78,6
16,5
2,5
124,1
-531,0
-85,9
-120,6
-82,4
-40,3
-1,3

Bokslut
2015
3,1
22,5
44,1
9,7
1,7
81,1
-486,6
-77,8
-116,6
-78,4
-31,8
-0,9

Bokslut
2014
3,5
22,6
30,2
10,0
1,6
67,9
-461,5
-76,7
-112,5
-71,3
-27,0
-2,5

Bokslut
2013
4,0
22,0
25,3
11,4
1,7
64,3
-462,6
-150,6
-96,6
-26,1
-5,8
-2,2

-861,4
-737,3
738,6
1,3

-792,0
-711,0
714,1
3,1

-751,5
-683,7
683,7
0,0

-743,9
-679,6
682,1
2,5

Ekonomisk redovisning på verksamhetsnivå
Övergripande verksamhet
Övergripande
verksamhet
Intäkter

Utfall
2016
-10,4

Budget Resultat
2016
2016
-21,4
-11,0

Personalkostnader

31,9

30,7

-1,2

Övriga kostnader

18,2

29,6

11,4

Nettokostnad, mkr

39,6

38,9

-0,7

Den övergripande verksamheten går totalt med underskott på - 0,7 mnkr.
Utfallet på verksamheten gentemot budget skiljer sig avsevärt på både intäktssidan och
på övriga kostnader, detta beror på budgetarbetet kring asyl och nyanlända. I budget var
det tänkt att hela intäkten skulle gå in på intäktsidan och hela kostnaden skulle gå ut på
övriga kostnader. Detta förändrades under året men för verksamheten är detta ett
nollsummespel.
Det som driver underskottet på verksamheten är främst flyttkostnader för förskolan
Arabia samt skolan Åbyäng. Därtill kommer lokalkostnad för kommunhuset där barnoch utbildningsförvaltningen sitter som inte var budgeterat för 2016.
Förskola och pedagogisk verksamhet
Förskola
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnad, mkr

Utfall
2016
-31,0
134,9
67,4
171,3

Budget Resultat
2016
2016
-25,4
5,6
131,7
-3,3
70,1
2,7
176,4
5,1
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Förskolans verksamheter och den pedagogiska omsorgen gör för 2016 ett överskott om
5,1 mnkr. Intäkterna är högre än budgeterat, vilket kommer av högre statsbidrag.
Statsbidragen rör främst nyanlända och asylsökande barn, där förskolan har en större
andel än vad som budgeterats.
Personalkostnaderna har varit högre än budgeterat, vilket beror på en utökad verksamhet
kopplat till nyanlända och asylsökande barn. Personalkostnadsökningen bör kopplas mot
de bidrag kommunen fått in från migrationsverket.
På grund av att det varit färre barn i förskolan än vad som planerades i budget har de
övriga kostnaderna hamnat under budget.
Förskola - antal barn

Utfall Barnpengs2016 beräkning

Kommunal förskola
Kommunal ped. omsorg
Fristående förskola
Totalt

1 438
27
144
1 609

Skillnad

1 508
28
149
1 685

-69
-1
-5
-76

Antalet barn i förskolan ligger betydligt lägre än i barnpengsberäkningen, -76 barn.
Ökningen som har räknats med för nyanlända barn har försenats något då
uppehållstillstånd tar längre tid. Asylsökande barn räknas inte in i denna beräkning, då
deras barnpeng finansieras med externa statsbidrag.
Grundskola och skolbarnomsorg
Grundskola & SBO
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnad, mkr

Utfall
2016
-54,2
268,5
167,3
381,5

Budget Resultat
2016
2016
-27,1
27,1
249,0
-19,5
145,4
-21,9
367,3
-14,2

Grundskolan och skolbarnomsorgen gör sammantaget ett underskott på -14,2 mnkr.
Omsättningen totalt är betydligt högre än budget, och både intäkter, personalkostnader
och övriga kostnader avviker. Ökade statsbidrag från Migrationsverket, ligger bakom
intäktsökningen. Kostnadsökningen syns både bland personalkostnader och övriga
kostnader, till viss del följd av den utökade verksamhet som kommit genom
intäktsökningen.
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Det som driver underskottet är att skolenheterna haft svårt att hålla budget, majoriteten
av skolorna går med underskott. Detta kopplas främst till elever med behov av stöd.
Skolskjutsar står för hälften av det totala underskottet för verksamhetsgrenen.
Skolskjutsens underskott kan till viss del hänvisas till kostnader för växelvis boende men
också att indexuppräkningen missades att plockas med i budgetarbetet.
Grundskola - antal
elever

Utfall
2016

Elevpengsberäkning

Skillnad

Kommunal f-3
Kommunal 4-6
Kommunal 7-9
Kommunal totalt
Fristående f-3
Fristående 4-6
Fristående 7-9
Fristående totalt

1 455
1 061
935
3 451
21
28
171
220

1 520
1 009
904
3 434
26
23
161
210

-65
52
31
17
-5
5
10
10

Totalt

3 671

3 644

27

Fritids - antal elever

Utfall ElevpengsSkillnad
2016 beräkning

Kommunalt fritidshem
Kommunalt fritidsklubb
Kommunalt totalt
Fristående fritidshem
Fristående fritidsklubb
Fristående totalt
Totalt

1 345
147
1 492
14
0
14
1 506

1 211
247
1 459
13
5
18
1 477

134
-100
34
1
-5
-4
29

Antalet elever ligger något över det beräknade antalet för både grundskola och
skolbarnomsorg.
De fristående skolorna har haft något fler elever än vad som förväntades i budgetarbetet,
detta trots att Gertrudsviks friskola stängde efter vårterminen.
Gymnasieskola och gymnasiesärskola
Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan gör sammantaget ett stort positivt resultat i
förhållande till budget, + 9,0 mnkr. Intäkterna är klart högre än budgeterat, vilket
kommer av högre statsbidrag främst från Migrationsverket. Statsbidragen rör både
nyanlända och asylsökande elever. Trots att verksamheten utökas genom fler nyanlända
och asylsökand elever har inte personalkostnaderna ökat i samma omfattning. Detta
beror till viss del på svårigheter att rekrytera i takt med de intäkter som kommer in, vilket
gör att personalkostnadsökningen inte följer intäktsökningen.
Gymnasiet
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnad, mkr

Utfall
2016
-21,9
77,5
73,8
129,4

Budget Resultat
2016
2016
-9,3
12,6
75,2
-2,3
72,4
-1,3
138,4
9,0
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Komvux och SFI
Verksamheterna Komvux och SFI lämnar båda ett överskott mot budget, + 1,0 mnkr för SFI och
+1,2 mnkr för Komvux, sammantaget + 2,2 mnkr. Intäkterna är något högre genom ökad försäljning
av verksamhet vilket gäller båda delarna. Det som har störst effekt på överskottet är dock
svårigheterna för Komvux och SFI att rekrytera, vilket ger att lönekostnaderna ligger klart under
budget. Även de övriga kostnaderna är mindre än budget, vilket framför allt kommer av mindre
verksamhetsköp från andra kommuner.

Komvux
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnad, mkr
SFI
Intäkter

Utfall
2016
-1,9
11,7
2,2
11,9

Budget Resultat
2016
2016
-1,8
0,1
12,3
0,6
2,6
0,5
13,1
1,2

Utfall
2016
-4,3

Budget Resultat
2016
2016
-3,8
0,4

Personalkostnader

6,7

7,2

0,5

Övriga kostnader

1,1

1,2

0,1

Nettokostnad, mkr

3,5

4,5

1,0
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Bilagor
Bilaga 1 ‐ Bokslut 2016, enhetvis
Förskolor

6014 FÖRSKOLOR
60141 LANDET NORR
60141010 Eken fsk
60141020 Loftahammar fsk

Utfall Jan - Dec 2016

Budget Jan - Dec 2016

Diff Jan - Dec 2016

-1 093,3

0,7

-1 094,1

108,1

0,2

107,9

94,7

0,0

94,6

67,7

0,0

67,6

-245,1

0,0

-245,1

60141040 Rävkullen fsk Edsbruk

512,2

0,1

512,1

60141050 Solkullen fsk Gamleby

-323,7

0,0

-323,7

60141030 Odensvi fsk

60141060 Ukna fsk

2,4

0,0

2,3

60142 LANDET SÖDER

331,9

0,1

331,8

60142010 Backsippan fsk Blackstad

-67,3

0,0

-67,2

60142020 Blankaholm fsk

-79,4

0,0

-79,4

60142030 Gunnebo fsk
60142040 Kattbjörnen fsk Hjorted
60142050 Linden fsk
60142060 Pandan fsk Totebo

352,4

0,0

352,4

-200,9

0,0

-200,9

203,5

0,0

203,5

123,5

0,0

123,4

-1 987,6

0,2

-1 987,8

60143010 Almvik fsk

-111,2

0,0

-111,2

60143020 Arabia fsk

-528,4

0,0

-528,4

60143030 Jurabacken fsk

-501,2

0,0

-501,2

60143040 Kräftan fsk

-285,6

0,0

-285,7

60143050 Resedan fsk

-17,0

0,0

-17,1

60143060 Skogshaga fsk

271,7

0,0

271,7

60143070 TALLEN FSK

-480,8

0,0

-480,8

60143080 ÄNGSLYCKAN FSK

-335,1

0,0

-335,2

454,2

0,2

454,1

54,3

0,0

54,2

60144020 Ekbacken fsk

-666,4

0,0

-666,4

60144030 Gullvivan fsk

104,5

0,0

104,5

60144040 Pärlan fsk

278,2

0,0

278,2

60144050 Snövit fsk

-92,7

0,0

-92,7

60144060 Ugglan helg o natt

107,1

0,0

107,1

60144070 Älvdansen fsk

669,2

0,0

669,2

60143 STADEN NORR

60144 STADEN SÖDER
60144010 Björken fsk
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Grundskolor
Utfall Jan - Dec 2016

Budget Jan - Dec 2016

Diff Jan - Dec 2016

-22 229,2

-12 339,8

-9 889,4

-2 198,1

0,1

-2 198,2

144,1

0,0

144,0

60251020 ERNEBERGSSKOLAN F-6

-362,2

0,0

-362,2

60251030 ÅBYÄNGSKOLAN F-6

-501,9

0,0

-502,0

60251040 LOFTAHAMMAR SKOLA F-6
60251050 RINGELTAUBSKA EDSBRUK
F-6

-395,1

0,0

-395,1

-334,3

0,0

-334,3

-748,6

0,0

-748,6

-1 438,2

0,0

-1 438,2

6025 SKOLOR
60251 LANDET NORR
60251010 ÖSTRA RINGSKOLAN

60251060 ÖVERUM SKOLA F-6
60252 LANDET SÖDER
60252010 ANKARSRUM SKOLA 7-9

-482,4

60252020 ANKARSRUM SKOLA F-6

923,5

0,0

923,5

-1 427,3

0,0

-1 427,3

-936,6

0,0

-936,6

484,7

0,0

484,7

60253 STADEN NORR

-4 968,0

0,1

-4 968,1

60253010 ELLEN KEY SKOLAN 7-9

-1 243,0

0,0

-1 243,0

60253020 BREVIKSKOLAN F-6

-373,2

0,0

-373,2

60253030 LJUNGBERGSKASKOLAN F-6

-780,3

0,0

-780,3

60253040 MARIEBORGSSKOLAN F-6

-1 350,5

0,0

-1 350,5

60253050 SKOGSHAGASKOLAN F-6

-1 221,0

0,0

-1 221,0

60254 STADEN SÖDER

-1 255,4

0,0

-1 255,4

-667,7

0,0

-667,7

576,4

0,0

576,4

60254030 LIDHEMSKOLAN F-6

-418,8

0,0

-418,8

60254040 NÄKTERGALEN SKOLA F-6

-745,3

0,0

-745,2

-12 369,7

-12 340,0

-29,6

-411,7

-400,0

-11,7

60255030 Lagunen

-60,5

0,0

-60,5

60255040 AL5/Falken

323,5

0,0

323,5

60255050 Mobilt team

-2 544,9

-3 000,0

455,1

60255060 Särskolan Fågelbäret

-9 479,3

-8 940,2

-539,1

-196,8

0,0

-196,8

60252030 BLACKSTAD SKOLA F-6
60252040 GUNNEBO SKOLA F-6
60252050 HIMALAJASKOLA HJORTED F6

60254010 LUDVIGSBORGSSKOLAN 7-9
60254020 FÅGELBÄRET SKOLA F-6

60255 ÖVRIGT
60255020 Sjukhusundervisning

60255080 J-Laget

-482,4

83
Fastställd bun 2017-03-07 § 20 Dnr 2017/51-042

Fritidshem
Utfall Jan - Dec 2016

Budget Jan - Dec 2016

Diff Jan - Dec 2016

814,7

0,4

814,3

60331 LANDET NORR

543,9

0,1

543,9

60331010 ERNEBERGSSKOLAN FTH

108,5

0,0

108,5

60331020 ÅBYÄNGSKOLAN FTH

210,5

0,0

210,5

71,3

0,0

71,3

-233,9

0,0

-233,9

-7,1

0,0

-7,1

60331060 ODENSVI FTH

216,0

0,0

216,0

60331070 UKNA FTH

178,5

0,0

178,5

60332 LANDET SÖDER

271,6

0,1

271,5

60332010 ANKARSRUM FTH

-10,9

0,0

-10,9

60332020 BLACKSTAD FTH

6033 SKOLBARNOMSORG

60331030 LOFTAHAMMAR SKOLA FTH
60331040 RINGELTAUBSKA SKOLAN
FTH
60331050 ÖVERUM SKOLA FTH

-391,7

0,0

-391,7

60332030 GUNNEBO FTH

534,8

0,0

534,8

60332040 HIMALAJASKOLAN FTH

-50,0

0,0

-50,0

60332050 BLANKAHOLM FTH

108,9

0,0

108,9

60332060 TOTEBO FTH

80,5

0,0

80,5

60333 STADEN NORR

-452,0

0,1

-452,0

60333010 BREVIKSKOLAN FTH

-244,4

0,0

-244,4

76,2

0,0

76,2

60333020 KVÄNNARSKOLAN FTH
60333030 MARIEBORGSSKOLAN FTH

-356,6

0,0

-356,7

60333040 SKOGSHAGA FTH

10,0

0,0

10,0

60333050 ALMVIK FTH

62,9

0,0

62,9

60334 STADEN SÖDER

451,1

0,1

451,0

60334010 FÅGELBÄRET FTH

-119,5

0,0

-119,5

60334020 LIDHEMSKOLAN FTH

-188,5

0,0

-188,5

60334030 NÄKTERGALEN FTH

759,1

0,0

759,0
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Bilaga 2 ‐ Mål och uppdrag för de prioriterade inriktningsområdena
Mål och uppdrag för de
prioriterade
inriktningsområdena

Kommentarer

målet
uppfyllt
Ja / Nej

Fördjupade uppdrag inom
prioriterade
inriktningsområden
Attraktiv kommun för boende,
företagande och besökande
Utveckla samverkan mellan skola
och näringsliv (bun)

Ja
Västerviks gymnasium har flera samverkansytor med
näringsliv och arbetsliv. Samtliga yrkesprogram vid
Västerviks gymnasium har idag programråd ‐ ett redskap
för att samverka med näringslivet t.ex. om utveckling av
utbildningen och det arbetsplatsförlagda lärandet. Andra
exempel på samverkan är Vård och Omsorgscollege, en
satsning som innebär att vård och omsorgsprogrammet
samt vård och omsorgsutbildningar inom
vuxenutbildningen utvidgar sitt samarbete med
arbetslivet. Västerviks gymnasium är nu certifierade inom
ramen för VO‐college. På samma sätt pågår certifiering
kring Teknikcollege. Fortsatt arbete med ung
företagsamhet (UF), där eleverna ges möjlighet till många
kontakter med näringsliv och arbetsliv. Förra läsåret var
närmare hundra elever engagerade i UF. De
högskoleföreberedande programmen har inlett samarbete
med det lokala arbetslivet. för att enligt läroplanen ge
kännedom till elever om arbetslivets villkor. NTA
(naturvetenskap och teknik för alla) ger eleverna
kunskaper och erfarenheter för framtida kontakter med
näringslivet. Inom Komvux pågår mycket samverkan med
näringslivet inom ramen av flera kurser. Det handlar om
föreläsningar, studiebesök, information m.m. Dessutom
samverkar Komvux vid flertalet tillfällen tillsammans med
näringslivet i olika forum, både inom ramen av
programråd, kompetensråd men också tillsammans med
arbetsförmedlingen och andra kommunala aktörer utifrån
utbildningsbehov och genomförande. Komvux är
certifierade inom ramen för VO‐College vilket innebär nära
kontakter med arbetsgivare och utbildningsanordnare,
både offentliga och privata.
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Hållbar och resultatorienterad
verksamhet och ekonomi
Kvarstående uppdrag från 2014:
Utvecklad samverkan med andra
kommuner (samtliga, ks
samordnar)

Ja
För gymnasieskolans del sker samverkan med andra
kommuner dels genom samarbetet Gymnasieregion norra
Kalmar län, dels genom collegearbetet Vård‐ och
omsorgscollege Norra Kalmar län och Teknikcollege
nordöstra Småland.
Ett arbete med att
bilda ett nätverk för förskolecheferna har inletts
tillsammans med några kommuner i norra delen av länet.

Ge förutsättningar för ett
hållbart arbetsliv som anställd
i Västerviks kommun
Successiv förbättring av
lärarlönerna (bun)

I den beslutade budgeten för 2016 finns ett extra tillskott
på 5,0 miljoner för ökade lärarlöner. Därtill kommer en
satsning på lärarlöner från statligt håll genom
lärarlönelyftet. Även i den beslutade budgeten 2017 finns
ett tillskott på 3,5 mnkr för lärarlöner.

Ja
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Uppdrag Barn och
utbildningsnämnden
kvarstående från 2015
Utveckla samarbetet med andra
kommuner om att erbjuda
gymnasieutbildningar

Sker till viss del inom ramen för Gymnasieregion Norra
Kalmar Län

Ja

Särskilt analysera och belysa
behovet för barn med särskilda
behov

Arbetet med detta kommer redovisas våren 2017.
Åtgärdsprogram har samlats in och analyserats samt
ytterligare intervjuer har genomförts, utifrån fördjupat
uppdrag. Intervjuer har skett med rektorer,
specialpedagoger, central barn‐ och elevhälsa, mobilt
team och pedagoger.

Nej

Skapa förutsättningar för att
minst 40 % av alla elever på
kommunens gymnasier väljer att
starta ett UF‐företag

Samtliga elever vid Västerviks gymnasium har möjlighet att Ja
läsa kurserna Entreprenörskap och entreprenörskap och
företagande inom ramen för individuellt val. På tre av de
högskoleförberedande programmen erbjuds kurserna i
entreprenörskap även som programfördjupning. Under
2016 har Västerviks gymnasium genomfört Innovation
Camp med fokus på IM och yrkesprogrammen för att
stimulera eleverna att välja entreprenörskapskurser på
Individuella valet. Inför läsåret 2017‐2017 kommer
entreprenörskap vara ett obligatoriskt inslag på
introduktionsprogrammen och en möjlighet för ungdomar
som tillhör kommunala aktivitetsansvaret.

Uppdrag Barn och
utbildningsnämnden 2016

I kvalitetsjämförelser ska
Se nedan
kommunen i 80 % av
mätresultaten ligga över snittet
för jämförbara kommuner eller ha
förbättrat sig i förhållande till
föregående års mätning.
(Måluppfyllelsen baserar sig på
resultat hämtade ur egna
uppföljningssystem och kan
avvika marginellt från skolverkets
statistik som ännu ej publicerats)
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Attraktiv kommun för boende,
företagande och besökande
Verksamhetsmål:

Föräldra‐ och elevenkäter ska som
helhet visa på ökad nöjdhet.

Nej
Detta läsår ändrades elevenkäten så att antalet frågor
minskades. På de frågor som nu finns har det blivit ett
förbättrat resultat på de flesta frågorna. På tre frågor visas
en liten nedgång. Barn‐ och utbildningsförvaltningen
genomförde detta år inte en egen vårdnadshavarenkät, då
vårdnadshavarna svarade på skolenkäten från
Skolinspektionen. De flesta frågor är dock samma. Överlag
är resultatet ganska lika, dock har det blivit en liten
försämring gällande de flesta frågeområdena.
Frågeområdet "Studiero" visar på en liten förbättring.
Elevenkäterna visade således som helhet på ökad nöjdhet,
och vårdnadshavarenkäten visade som helhet på minskad
nöjdhet.

Hållbar och resultatorienterad
verksamhet och ekonomi
Verksamhetsmål:
Föräldrarnas nöjdhet med
förskolans kvalitet, vad det gäller
omsorg och lärande, ska öka.

Andelen elever som har slutbetyg
i alla ämnen i åk 9 ska öka

Vårdnadshavarenkäten i förskolan har förändrats detta år. Ja
Det är färre frågor i enkäten, och några frågor har ändrats
lite. Årets enkät hade även betydligt fler vårdnadshavare
som svarade (756 år 2016, 258 år 2015). Överlag är
vårdnadshavare väldigt nöjda, och i samtliga frågor som
var lika/liknande har resultatet förbättrats.
Vårdnadshavarnas nöjdhet har ökat
SIRIS‐statistiken visar att andelen elever som har uppnått Nej
kunskapskraven i samtliga ämnen har minskat från 79,8%
till 67,1%. En delförklaring till denna stora skillnad kan vara
att det i åk9 funnits en större andel elever som inte har
gått i svensk skola så länge och därför inte har haft
möjlighet att delta i undervisningen.
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Meritvärdet i åk 9 ska öka

SIRIS‐statistiken visar att meritvärdet har sjunkit till ca
218,9. Det är minskning jämfört med läsåret 14/15. En
delförklaring till denna skillnad kan vara att det i åk9
funnits en större andel elever som inte har gått i svensk
skola så länge och därför inte har haft möjlighet att delta i
undervisningen. Även om vi räknar bort denna så skulle
meritvärdet förmodligen sjunka något läsåret 15/16
jämfört med 14/15

Andelen elever som avslutar
gymnasiet på fyra år ska öka.

77,3 % fullföljde 2015 gymnasiet inom fyra år. I SKL:s
Ja
Öppna jämförelser innebär den siffran att Västervik tillhör
gruppen Mittersta 50 %. 2016 fullföljde 79,7 % av eleverna
gymnasiet inom fyra år.

Genomsnittlig betygspoäng för
gymnasiet ska öka.
Andel kursdeltagare som slutfört
kurs i gymnasial vuxenutbildning
ska öka.

2016: 14,0 2015: 14,5 2014: 14,2.

Nej

Enligt kommunblad 2015 ligger andelen på 54%, men den
siffran beror på att kursslutet flyttats till efter årsskiftet
och de avsluten kommer då inte med i statistiken.

Nej

Nej

Ge förutsättningar för ett
hållbart arbetsliv som anställd i
Västerviks kommun
Verksamhetsmål:
Resultaten i
medarbetarundersökningen som
berör meningsfullhet och lärande
i arbetet, positiv syn på arbete,
ledarskap och förutsättningar
(dvs. HME‐index) ska förbättras
till år 2016.

Resultatet visar på en liten minskning från förra
Nej
mätningen. Undersökningen år 2014 gav ett HME‐index på
80,4. Vid undersökningen år 2016 blev resultatet 79,5.

Sjukfrånvaron ska minska över tid. Sjukfrånvaron för år 2016 slutade på 5,09 % vilket är en
Nej
försämring jämfört med 2015 då sjukfrånvaron var 4,83 %.
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